
JUANA SUÁREZ

m e m ó r i a s

LUIS OSPINA: TUDO COMEÇOU PELO ARQUIVO

NÚM. 008



2   |   MEMÓRIAS  |  NÚM. 008

LUIS OSPINA: TUDO COMEÇOU PELO ARQUIVO

m e m ó r i a s

JUANA SUÁREZ

LOS CUADERNOS DE CINEMA23 são projetados para coletar e registrar o 
conhecimento, a experiência e o pensar sobre o cinema. Eles têm o objetivo 
de proteger, compartilhar e promover a cultura e os vários trabalhos 
cinematográficos da América Latina e da Península Ibérica. Esta publicação 
é possível graças a participação dos integrantes do CINEMA23.

JUANA SUÁREZ
Juana Suárez combina profissões como pesquisadora e crítica de cinema, arquivista de 
cinema e outros meios, além de gestora cultural. É autora de Sitios de contienda. Producción 
cultural y el discurso de la violencia (Iberoamericana-Vervuert, 2010) e Cinembargo 
Colombia. Ensayos críticos sobre cine y cultura colombiana (Cali, Universidad del Valle, 
2009), publicado em inglês (Palgrave Macmillan, 2012); e co-editora de Humor in Latin 
American Cinema (Palgrave Macmillan, 2015). Atualmente trabalha em um projeto de 
pesquisa intitulado Film Archives, Cultural History and the Digital Turn in Latin America 
e em uma pesquisa sobre cineastas colombianos radicados fora do país: Memoria Nacional 
/ Movilidad transnacional: la experiencia fílmica colombiana en el extranjero en años recien-
tes. Trabalhou com os arquivos da Biblioteca Pública para as Artes Cênicas (New York 
Public Library for the Performing Arts), Anthology Film Archives e para o Centro de Estu-
dios Puertorriqueños da Universidade da Cidade de Nova York (cuny). Foi organizadora 
e colaboradora assídua do programa apex de intercâmbio de arquivos da Universidade 
de Nova York (Colombia, Uruguay, Argentina, Chile 2013-2016). Coordenou a restau-
ração e apresentação dos filmes de Carlos Mayolo. É assessora principal do atual proje-
to de resgate da série Yuruparí e diretora associada da Second Run Media Preservation. 
Mais informação em www.cinembargojuana.com

http://www.cinembargojuana.com


LUIS OSPINA: TUDO COMEÇOU PELO ARQUIVO   |   5

www.cinema23.com
Publicação gratuita, proibida a comercialização.
A reprodução total ou parcial dos textos e imagens contidos 
nesta publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
CINEMA23 celebra as diferentes opiniões expressas por seus integrantes.

Este livro foi impresso em junho de 2016.
A impressão consistiu de 1500 cópias.

Impresso no México | 2016

Todo comenzó por el fin (Tudo começou pelo fim - 2015), do diretor colombiano Luis Ospina, 
é um tipo de testamento fílmico tributário a sua aproximação ao ofício do cinema, celebra 
a memória de seus amigos próximos Carlos Mayolo e Andrés Caicedo, e apresenta sua 
versão da origem criativa do Grupo de Cali. O legado dos dois cineastas e do escritor e, 
de certo modo, a marca desse grupo, conseguiram transcender e permanecer no tempo 
graças ao trabalho de arquivista ao acaso e inato que é Luis Ospina. Todo comenzó por el 
fin não teria sido possível se o cineasta não houvesse assumido o trabalho de testemunho 
de sua geração. Em seu discurso durante a homenagem no Festival Internacional de 
Cinema de Cartagena de Indias (ficci, 2016), Ospina cita 46 anos de carreira com 32 
filmes realizados. Desses anos e dos anteriores, há um extenso arquivo que Ospina vem 
organizando, fazendo de sua vida biblioteca e videoteca.

Todo comenzó por el fin exibe esse arquivo e o coloca em diálogo com documentos e 
materiais tirados do arquivo e da memória de alguns de seus contemporâneos. Este docu-
mentário não seria possível sem uma revisão exaustiva de Ospina ao seu próprio arquivo 
e sem escavação às prateleiras e à memória desse grupo que, segundo Katia González, 
pertence “a uma geração cujo olhar foi testemunho da transformação urbana de Cali”1.

Evidentemente não se trata de revelar arquivos completamente desconhecidos. So-
bre Ospina parece que não há muito o que dizer ou escrever. Por um lado, listando apenas 
os últimos dois anos, ele recebeu homenagens em festivais e foram feitas retrospectivas 
no Festival Internacional de Cinema da unam (ficunam) e Cineteca Nacional (México, 
2015); Museu Reina Sofía e Filmoteca de Catalunha (Espanha, 2015), Tate Modern 
Gallery (Inglaterra, 2015), Festival Transcinema, Peru (2016), Festival Pachamama, Brasil 
(2016), Cinemateca La Tertulia, Cinemateca Distrital de Bogotá e ficci (Colômbia, 2016) 
e Festival Internacional de Cine Documental, edoc (Quito, 2016).

Essas homenagens estiveram acompanhadas por um copioso material de impren-
sa, impresso ou virtual. Por outro lado, Ospina é um dos diretores colombianos que 
mais gerou críticas nos setores jornalísticos, culturais e acadêmicos. Soma-se a isto um 

1 González Martínez, Katia, Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta, Bogotá, Tangrama, 2012, p. 15.

O cinema filma a morte trabalhando

Jean Cocteau
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incontável número de resenhas de seus trabalhos e entrevistas. Grande parte desses ma-
teriais aparecem em seu site com seus devidos links, quando possível.

Em 2007, Ospina publicou Palabras al viento. Mis sobras completas2 (Palavras ao 
vento. Minhas sobras completas), memórias sobre sua relação com o cinema; muitas das 
linhas ali consignadas alimentam os textos de Todo comenzó por el fin. Esse livro é a con-
tribuição de Ospina à extensa tradição de textos escritos por diretores de cinema que se 
transformam em memórias, cadernos, manifestos, diários pessoais, diários de filmagem e 
similares. São obras que dão conta de seus processos criativos e de sua relação com a história 
do cinema ou do ofício em si. Na perspectiva dessa geração de artistas colombianos, esse 
texto dialoga com um primeiro livro de Mayolo, intitulado ¿Mamá qué hago? Vida secreta 
de un director de cine3 (Mamãe que eu faço? Vida secreta de um diretor de cinema) e um mais 
organizado, publicado de forma póstuma sob o título La vida de mi cine y mi televisión4 
(A vida do meu cinema e minha televisão). Para Mayolo, Ospina não era o editor, mas o 
domador de seus filmes. Nesse segundo livro, Sandro Romero aparece também como 
editor/domador das infinitas apreciações, anedotas e histórias do outro diretor calenho 
(da cidade de Cali), sempre muito próximo à experiência com Ospina e Caicedo. A obra 
literária e o corpus da crítica fílmica de Caicedo, claro, são outra referência. Seus textos 
entram como interlocutor, seja como diálogos explícitos ou implícitos de Todo comenzó 
por el fin, tanto como na escritura como nas imagens.

Por ocasião do título Honoris Causa conferido a Ospina, a Universidad del Valle 
publicou uma antologia de trabalhos críticos sob o título Oiga/vea: sonidos e imágenes de 
Luis Ospina5 (Ouça/veja: sons e imagens de Luis Ospina), que reúne artigos da imprensa e 
oferece um apanhado de sua obra de 1971 até 2011. 

Durante a época do Cine Clube de Cali e quando existia a revista Ojo al cine, a casa 
de Ospina em Cali servia como sede de programação e publicação. Ali foram-se acumu-
lando pôsteres, pressbooks e lobby cards de filmes dos anos 1940 em diante que continuavam 
vigentes na Colômbia. A isso foram sendo adicionados recortes de jornais sobre cinema 
colombiano, às vezes encontrados e fichados por Ospina, às vezes recortes que vinham na 
correspondência de sua mãe quando o cineasta vivia no exterior. Somam-se também os 
próprios materiais do Cine Clube tais como pôsteres, programas de mão, documentos, 
fotos, os cartazes de La Linterna —uma gráfica que fazia os impressos de publicidade— e 
outros materiais. Sobrevivem também coleções parciais de revistas especializadas, como: 
Take one, Hablemos de cine, Film Comment, Cahiers du cinéma, Positif e Jeune cinéma, 
muitas delas em tomos que Ramiro Arbeláez —também membro do Grupo de Cali, 
Caliwood e do Cine Clube— já havia encadernado.

2 Ospina, Luis, Palabras al viento. Mis sobras completas, Bogotá, Aguilar, 2007.
3 Mayolo, Carlos, ¿Mamá qué hago? Vida secreta de un director de cine, Bogotá, Oveja Negra, 2002.
4 Mayolo, Carlos, La vida de mi cine y de mi televisión, Bogotá: Villegas Editores, 2008.
5 Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina, Cali, Programa Editorial Universidad del Valle, 2011.

Uma parte importante do arquivo se refere a Andrés Caicedo. A correspondência do 
Cine Clube e da revista Ojo al cine e outras cartas que trocaram Ospina e Caicedo sempre 
foram feitas com cópias de carbono, pensando antecipadamente que talvez os destinatários 
não fossem conservar as cópias. De Caicedo, Ospina também conserva artigos de imprensa 
e de revistas, manuscritos do escritor e roteiros de cinema. Muitos desses materiais foram 
usados para a exposição da qual Ospina foi curador  “Andrés Caicedo, morir y dejar obra” 
(“Andrés Caicedo, morrer e deixar obra”) na Biblioteca Luis Ángel Arango (2012). Os 
outros materiais provinham de arquivo doado a essa mesma biblioteca em 2007 pela 
família Caicedo Estela; são arquivos que se complementam e dialogam pois não há entre 
eles muita duplicação de materiais.

De Mayolo, ao contrário, Ospina conservou pouco. Em parte, porque Mayolo não 
guardava muitas coisas; em parte, também, porque Beatriz Caballero recolheu diligente-
mente cadernos, guardanapos rabiscados, rascunhos de roteiros, folhas com orçamentos, 
recortes da imprensa, objetos de família e muitos outros materiais desse arquivo que está 
em vias de ser organizado para estar a par com os de Ospina e Caicedo.

De seu próprio arquivo, Ospina guarda tudo o que está relacionado com a produção 
de seu trabalho cinematográfico: os materiais de pesquisa prévios aos filmes, recortes de 
jornais e revistas, folders de promoção, programação de retrospectivas e correspondência, 
entre outros. Depois de passar por bairros de Cali, como Versalles, Centenario e San 

Luis Ospina, Andrés Caicedo e Carlos Mayolo, publicidade de Todo comenzó por el fin
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Antonio, os materiais finalmente encontraram um espaço no apartamento de Ospina, 
no bairro Chapinero, de Bogotá. Como em toda mudança de espaço, os novos endereços 
tornam as limpezas obrigatórias e assim muitas revistas, tanto em espanhol como em 
inglês, das quais Ospina era assinante, deixaram de estar entre seus pertences. Parte das 
coleções, e equipamentos cinematográficos foram doados à Fundación Patrimonio Fílmi-
co Colombiano (Fundação Patrimônio Cinema Colombiano). Algumas câmeras como 
sua Arriflex 35, uma Bolex e câmeras que herdou de seu pai continuam guardadas em 
seu apartamento.

Sobre essa quantidade de material bibliográfico, fílmico e objetos colecionáveis é 
oportuno pensar no que ainda não foi dito. Por um lado, o mesmo Ospina tem preocu-
pação por não repetir-se e, por outro, a claridade que tem a respeito do mito que criou 
e no qual se converteu. Na ocasião dos preparativos para a homenagem em Cartagena 
(2016), Pedro Adrián Zuluaga encabeça uma entrevista com o diretor com essas palavras:

Luis Ospina é um criador de mitos. E um mito ele mesmo. Quando lhe pergunto se 
ele é consciente dessa condição e do perigo e imobilidade que ocasiona, ele concorda. 
Se levanta de uma cadeira que tem a imagem de John Wayne no encosto, caminha 
pelo seu apartamento de Chapinero (Bogotá) e volta com uma carteira que tem seu 
rosto e que um amigo comprou na rua. “O perigo é repetir-se”, adverte. No começo 
da entrevista, me disse que dispunha do tempo que fosse necessário e que o único que 
o preocupava era dizer o mesmo de sempre.6

Com esta ante sala, nas páginas seguintes tento não repetir a cronologia crítica do traba-
lho de Ospina, senão pensar seu trabalho em relação ao arquivo e a como este sustenta a 
construção e autoconstrução de seu próprio mito e o de sua geração. Um primeiro ques-
tionamento é pensar se é factível desorganizar a trajetória linear do trabalho do diretor, 
apresentada várias vezes em inumeráveis trabalhos críticos. Se Todo comenzó por el fin 
aparece como um grande resumo, as referências ao seu cinema (e ao de Mayolo) aparecem 
dispostas ao capricho de como os filmes informam a organização e divisão particular dos 
episódios desse documentário. Prestar atenção a essa organização do arquivo obriga, então, 
a pensar qual maneira de organizar os filmes se pode propor e que outras arqueologias da 
imagem e da história fílmica de Ospina podem dar-se a partir de Todo comenzó por el fin.

Por constrição de espaço, é impossível cobrir toda a filmografia de Ospina nestas 
páginas. Para uma completa referência do arquivo fílmico de Luis Ospina anexo uma lista 
autorizada de suas obras, organizada por ele em forma cronológica. Desse inventário, me 
concentro naqueles trabalhos que têm alta incidência a nível de arquivo e memória em 

6 Zuluaga, Pedro Adrián, “Los documentalistas siempre estamos filmando lo que está en tránsito de desa-
parecer”. Entrevista a Luis Ospina, Kinetoscopio, Vol. 26, n.º 113 (janeiro-março 2015). p. 37-42. Nota da 
autora: a data impressa é 2015; a edição é de 2016. 

Todo comenzó por el fin. E, como em todo arquivo, em alguns poucos tesouros perdidos 
ou desenterrados que a meu modo de ver, dialogam com esse ambicioso documentário 
de Ospina.

É difícil escapar da organização cronológica que Ospina propõe por causa da relação fami-
liar que sua obra tem com o cinema e pela forte conexão de seus primeiros trabalhos com 
o Grupo de Cali. A infância de Ospina está marcada pela afeição de seu pai ao cinema, que 
com sua câmera filmava travelogues, celebrações familiares e outras produções amateur. Seu 
pai era aficionado pelas câmeras, pela magia da projeção e, por isso, também comprava 
westerns, animações e documentários para exibição caseira. Restos desse material acabaram 
sendo reciclados em um curtíssimo trabalho intitulado El bombardeo de Washington (O 
bombardeio de Washington - 1972), “um filme experimental feito com materiais de arquivo 
encontrados, montados de maneira que se cria uma ilusão de que Washington sofre um 
bombardeio aéreo”, segundo a resenha do site de Ospina. Esse documentário aparece na 
íntegra em Un tigre de papel (2007).

Um ano antes, em 1971, durante sua passagem como estudante de cinema na Uni-
versidade de Califórnia em Los Angeles (ucla), Ospina tinha filmado Acto de fe (Ato de fé), 
um trabalho de semestre baseado em “Eróstrato” de Jean Paul Sartre, do qual sobrevivem 
também as anotações para a filmagem e o roteiro. Antes disso, em 1964, Ospina fez Vía 
cerrada (Via fechada), um curta argumentativo cujo conteúdo aparece resenhado no site 
como “um jovem entediado em Cali, pega um trem e se encontra com sua própria morte”. 
Ospina o retira frequentemente de sua filmografia, mas não o apaga. Pode-se pensar nesse 
primeiro trabalho como um filme órfão, não no sentido de estar abandonado pelo seu 
diretor, mas, melhor, num filme no qual ele não se exibe e sobre o qual Ospina se reserva 
os direitos de circulação. Vía cerrada e Acto de fe antecedem seu trabalho de co-diretor 
com Mayolo; El bombardeo de Washington o intercepta. 

A forte conexão com o Grupo de Cali e a centralidade que o cinema e a cinefilia 
ocupam dentro do mesmo são primordiais para os trabalhos co-dirigidos com Mayolo. 
Postos em conjunto, Oiga vea (1972), Cali: de película (1973), Asunción (1975) e Agar-
rando pueblo (1978) antecipam tanto buscas individuais como coletivas de Caliwood e do 
Grupo de Cali. Nesse ponto talvez seja conveniente esclarecer que Caliwood e Grupo de 

Tudo começou na quinta passada quando Mayolo e la Rata saíram 
para filmar a chegada dos ciclistas da Volta à Colombia.  

Eu fiquei em casa gravando do rádio.

Luis Ospina. Carta a Andrés Caicedo, 24 de junho de 1973 
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Cali não são necessariamente termos intercambiáveis. A minuciosa pesquisa de González 
Martínez em Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta (Cali, cidade aberta. Arte 
e cinefilia nos anos setenta) é uma grande soma analítica do trabalho criativo do Grupo de 
Cali, que se reuniu ao redor do espaço independente Ciudad Solar. Ciudad Solar era uma 
casa da família de Hernando Guerrero que ao melhor estilo das comunidades hippies dos 
anos 1960 e 1970, se tornou ponto de confluência de artistas interessados em fotografia, 
serigrafia, pintura e outras artes.

A cinefilia encontrou espaço e depósito nessa casa. Nas palavras de González, o 
rebatismo de Calis deve-se a que “os protagonistas do próprio movimento cinéfilo, fazendo 
uso do jogo de palavras que o caracterizava, decidiram chamá-la ‘Caliwood’”7. Na entre-
vista com Pedro Adrián Zuluaga, Ospina acrescenta que essa história surgiu como uma 
piada em alguma festa e ele não se lembra se foi invenção de Mayolo, Sandro Romero ou 
dele próprio. Em 1985, Karen Lamassonne lançou uma camisa com a palavra. “Há uma 
foto muito boa de Barbet Schroeder com essa camiseta que saiu na primeira página de 
La Gaceta de El país, a cores. Foi a primeira na qual se viu impressa”8.

“Caliwood” é uma marca que percorre a cidade e seu devir fílmico mas não começa 
com o Grupo de Cali pois tem raízes anteriores. Em Cali se faz cinema desde a década de 
1920; o cinema mais recente produzido em Cali nem sempre tem a ver com  Caliwood 
ou suas marcas. De fato vários cineastas começam a dar morte ao pai, dissociando-se desse 
termo. Em uma definição delimitada, o cinema de  Caliwood tem a ver com a produção 
fílmica de Mayolo e Ospina, o cine clube liderado por Andrés Caicedo e algumas extensões 
a trabalhos de cineastas como as primeiras propostas de Óscar Campo. 

Em entrevista pessoal, Ospina esclarece que Todo comenzó por el fin serviu como 
conjuntura para rever com cuidado e tratar materiais que abarcam de 1971 e 1991, datas 
que ele propõe “de repente arbitrárias” mas que, a seu modo de ver, englobam o tempo 
de existência do Grupo de Cali. A citação de um poema de Isla Correyero, que Ospina 
agrega ao documentário, descreve melhor o que foi, e é, esse Grupo de Cali: “Todos nós. 
Geração, tribo, conjunto de perdedores que imaginamos a ruína como a mais alta honra”.

As co-direções com Mayolo se dão entre 1971 e 1978. Oiga vea parte da exclu-
são dos cineastas dentro da ala do “cinema oficial”, quer dizer, os repórteres e o pessoal 
técnico presentes para documentar e transmitir os vi Jogos Pan-Americanos em Cali em 
1971, para abordar a exclusão de grandes setores da população que não tiveram acesso 
aos espetáculos esportivos. A resenha de Andrés Caicedo sobre esse documentário é re-
ferência obrigatória por seu traço claro dos paradigmas temáticos: o humor como “base 
da montagem”, a série de contrastes de imagens que desnudam a maquilagem falsa da 
cidade para o evento esportivo; um caráter reflexivo do dispositivo fílmico, evidente na 

7 González Martínez, Katia. Op. cit., p. 33.
8 Zuluaga, Pedro Adrián. Op. cit., p. 40.
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Luis, Eduardo e Sebastián Ospina com o projetor de seu pai; atrás um menino chamado Felipe



Acto de fe (1971)

fo
to

gr
af

ia
 d

e 
m

or
ga

n 
re

na
rd

. a
rq

ui
vo

 l
ui

s o
sp

in
a



14   |   MEMÓRIAS  |  NÚM. 008 LUIS OSPINA: TUDO COMEÇOU PELO ARQUIVO   |   15

dualidade Ospina, gravação e som (o oiga —ouça— do título), e Mayolo, câmera e vista 
(o vea —veja—, portanto), e o questionamento ao chamado “cinema oficial”9.

Visto como processo de busca, Oiga vea se aproxima bastante das temáticas do 
chamado Novo Cinema Latino-Americano. O questionamento social e o cinema como 
aparelho que instiga, faz eco da extensa gama de documentários de denúncia que, recupe-
rados pela motivação de “dar voz ao outro”, surgiram nos anos 1960 e 1970 na América 
Latina. Contudo, a presença do Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos 
(icaic) e seu contra ponto com o triunfo dos Estados Unidos nos Pan-americanos não 
aparece como gesto de afiliação política aos triunfos da Revolução cubana senão para 
contextualizá-la com o que González Martínez chama “um claro sintoma da Guerra Fria”10.

Cali: de película (1973) é um collage de imagens da Feira de Cali contado a partir da 
celebração, montado mais uma vez pelo efeito do contra ponto sonoro. Como em Oiga 
vea, apela para o contraste de classe social e as marcas da cidade para a ocasião. Máscaras, 
corridas de touros, vendas de rua e reinados populares aparecem capturados tanto em 
sua performance pública como por trás da câmera. Ospina traz à luz a referência prévia 
de À propos de Nice, de Jean Vigo (1930)11. Esse curta-metragem surgiu como um filme 
de encomenda para a indústria de bebidas Del Valle, financiado pela agência de publici-
dade Nicholls, que por sua vez convocou a Ospina e Mayolo para realizá-lo. O filme foi 
produzido por Cine al Ojo, companhia constituída por Carlos Mayolo, Hernán Nicholls, 
Simón Alexandrovich e Luis Ospina. 

Asunción (1975) é um curta argumentativo que vai perfilando o impulso gótico que 
terão algumas das produções e colaborações dos diretores. Filmado em Bogotá –—mais 
exatamente na residência da mãe de Mayolo—, conta a pequena grande rebelião de uma 
empregada contra seus patrões exploradores. Ao se cortar com uma lata, Asunción derrama 
o sangue no molho que servirá à família e a seus convidados. Ao saírem os patrões, se 
transforma temporariamente na “senhora da casa” e na invasora da intimidade familiar, 
fuxicando gavetas e abusando de seus privilégios. O cúmulo da sua vingança se dá em 
uma “decadente” festa que organiza com seus amigos e o vigia da residência, festa que 
documenta com uma câmera fotográfica, deixando de forma deliberada ao alcance dos 
patrões o rolo de negativo para ser revelado. O cinema de Ospina e Mayolo e o cinema 
de cada um em separado sempre têm referências a máquinas de visão, próteses visuais 
ou extensões do olhar, tais como câmera de cinema ou de fotografia e filmes, projetores, 
visores e similares, outorgando um caráter reflexivo ao ato de olhar e ser olhado.

9 Caicedo, Andrés, “Oiga vea” em Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina, Cali, Universidad del Valle, 
2011, p. 15-20. Originalmente publicado em Ojo al cine. n.º 1, 1974.

10 González Martínez, Katia. Op. cit., p. 73.
11 Ver p. 208 “Luis Ospina (de su obra)”. Entrevista com César Pérez y Santiago A. Gómez. Oiga/vea: sonidos 

e imágenes de Luis Ospina, Cali, Universidad del Valle, 2011. p. 203-219. Originalmente publicado em 
Kinetoscopio, n.º 22, (novembro-decembro 1993).

Ospina e Mayolo tinham uma preocupação pelo retrato social, pela diferença de 
classe e pela desigualdade, mas estavam em uma busca temática e formal, perseguindo 
pouco a pouco um estilo particular para seu modo de fazer cinema. Portanto apontavam 
para diferentes narrativas, o argumentativo e o documentário, o preto e branco e a cor; ao 
filmar em Cali e em Bogotá. De forma paralela, o cinema de todo lado seguia seu curso. 
Então vem a preocupação não somente pelo excesso de documentários de denúncia sobre 
desigualdade social e condições de miséria na América Latina, mas também pelas motiva-
ções e contextos de produção dos mesmos. Agarrando pueblo (1978) —o falso documen-
tário que constitui o trabalho mais conhecido e celebrado dos dois diretores—estabelece 
um questionamento e uma sátira aos trabalhos que exploravam tais circunstâncias. Além 
disso, a partir desse momento, marca-se uma rota no estilo de Ospina pois sua produção 
não se inscreve nesses parâmetros, levando-o à pesquisa de outras temáticas.

O termo “pornô miséria” que se cunhou de forma apressada para a estreia do docu-
mentário, em Paris, se converteu em adição léxica para designar esse tipo de produção. 
É um termo elástico porque se refere a um tema que não desaparece, e que se nutre da 
produção fílmica e de debates que vão surgindo à medida que aumenta a produção au-
diovisual e a diversificação de meios de formas de produzir e consumir. Hoje em dia, a 
discussão sobre a pornô miséria se estende tanto à produção fílmica de outras geografias 
(sempre em diálogo com a forma de olhar dos cinemas dominantes, europeus e estadu-
nidense) como a outras manifestações audiovisuais. Do mesmo modo, abrange assuntos 
de forma e conteúdo do cinema mas permeia também modos de exibição e circulação, 
assim como políticas de programação e curadoria, não só em festivais de cinema, mas 
também em museus, galerias e outros espaços audiovisuais12. 

As colaborações entre Ospina e Mayolo continuaram em outras manifestações como 
a direção e a atuação mas, sobretudo, em uma conversa prolongada. Esse primeiro seg-
mento de produção quiçá seja o único obrigatório se tentamos organizar o arquivo fílmico 
de Ospina a partir de outro ângulo que não seja o cronológico. Ao dossiê “co-direções” se 
somam En busca de María (1985) realizado com Jorge Nieto e Capítulo 66 com o cineasta 
chileno Raúl Ruiz. O primeiro é um curta de documentário que combina documentário, 
testemunhos e reconstruções históricas para visitar as circunstâncias de filmagem de María 
(Máximo Calvo, 1922), baseado no romance homônimo de Jorge Isaacs. Trata-se de um 
empenho da memória que não surpreende no caso de Nieto, jornalista, crítico, historiador 
de cinema e figura chave na criação da Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (1984), 
por seu compromisso expresso com a preservação da memória visual e a conformação 
de um arquivo fílmico nacional. No caso de Ospina, obedece a esse impulso inato de 
arquivista já mencionado e a um papel de liderança que ele assumiu por sua própria 

12 Os quatro trabalhos dirigidos com Mayolo foram restaurados e reunidos no set do Cine colombiano sob o 
nome desse diretor; esse set é o primeiro de uma série no formato de coleção, atualizado e profissional. Ver 
nota na seleção documentos e publicações do site da Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. 
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vontade como colaborador nessa entidade, colaborador em trabalhos de restauração, 
cuidadoso gestor a favor da preservação de outros trabalhos fílmicos (de Valle del Cauca, 
principalmente) e como diretor da série sobre história do cinema colombiano intitulada 
De la ilusión al desconcierto (Da ilusão ao desconcerto - 2007).

Capítulo 66 é um curta-metragem de ficção co-dirigido com Raúl Ruiz. É um 
trabalho menos conhecido de Ospina que surge de uma oficina ministrada pelo cineasta 
chileno em Bogotá, em 1993. É uma espécie de relato em espiral que novamente visita o 
gênero gótico. Chama a atenção o elenco teatral que participa e a música, pois em alguns 
segmentos lembra a trilha sonora de Pura sangre e a de Carne de tu carne, de Mayolo, 
talvez porque convoca para o trabalho de música a Mario Gómez-Vignes e a Germán 
Arrieta, que já tinham trabalhado com os dois cineastas.

Pura sangre (Puro sangue - 1982) e Soplo de vida (Sopro de vida - 1999) são os únicos 
longas-metragens de ficção de Ospina. Pertencem a gêneros diferentes e aparecem assi-
nados pela cinefilia de Ospina, cultivada como estudante de cinema e como membro do 
Grupo de Cali. Com Carne de tu carne (1983) e La mansión de Araucaima (A mansão  de 
Araucaima - 1986) de Carlos Mayolo, Pura sangre conformaria uma primeiríssima trilogia 
do chamado gótico tropical, derivação do gênero gótico que se transformou em uma das 
marcas de Caliwood. 

Em uma análise sobre os longas-metragens de Mayolo tentei afinar a definição de 
“gótico tropical” quanto ao termo ter se tornado rótulo fácil para grande parte da produção 
fílmica calenha, e não tudo o que ali se filma cabe nesse rótulo. Em primeiro lugar, há 
uma gênesis do termo que vem do interesse em comum de Ospina, Mayolo e Caicedo 
pelas narrativas do gênero gótico e em filmes sobre vampiros, zumbis e outras criaturas de 
filmes de terror e do fantástico. Pura sangre e Carne de tu carne estão baseados nas ideias 
de Andrés Caicedo. Em segundo lugar, o gótico como código visual se caracteriza por 
sua imprecisão e amplitude, permitindo que cada manifestação do mesmo o alimente. 
Como tal, o termo “gótico tropical” é resultado de um diálogo entre Luis Buñuel e o 
escritor colombiano Álvaro Mutis no qual Buñuel “discutia se era possível transladar o 

gótico inglês à exuberância dos trópicos”13. Mutis aceita o desafio e escreve seu romance 
La mansión de Araucaima, cujo subtítulo, Relato gótico de tierra caliente (Relato gótico da 
terra quente), responde desde o primeiro momento à inquietude do diretor espanhol. A 
adaptação do romance em 1986 foi financiada pelo focine (a extinta Companhia de 
Fomento Cinematográfico). Mayolo retoma preocupações já latentes em Pura sangre, 
de Ospina, e em seu primeiro longa-metragem, Carne de tu carne (1983). A cultura da 
fazenda açucareira, a engrenagem sócio econômica do engenho, a história do colonialismo 
e do neo- colonialismo na região e o imaginário simbólico da Violência14 colombiana dos 
anos 1950 renovam os referentes do gótico.

Dentro dessa possibilidade de renovação do gótico, localizo minha proposta de 
entender o gótico tropical como uma manifestação fílmica que recolhe constantes domi-
nantes da tradição gótica e as combina com elementos sociais e culturais característicos 
de espaços geográficos onde floresceu a cultura colonial da fazenda e do latifúndio. Como 
catalizador de metáforas sobre a ordem colonial, o “gótico tropical” é um código visual 
que traz à cena ansiedades e paranoias sobre raça, gênero e classe, como elementos deses-
tabilizadores da ordem econômica, social e hegemônica15.

Pura sangre é a história de um agonizante fazendeiro açucareiro que, por prescri-
ção médica, deve receber transfusões de sangue unicamente de jovens brancos. Sob essa 
condição, os enfermeiros—contratados pelo filho do magnata— se transformam em 
vampiros urbanos, que sequestram jovens calenhos para levar a cabo a tarefa profilática que 
lhes foi atribuída, a favor de prolongar a vida do vampiro capitalista. A ideia do “sangue 
impuro” se constrói como um elemento que desafia o desejo de imortalidade (razão de 
ser do vampiro), assim como a supremacia da raça e classe do patriarca. O bode expiató-
rio para os crimes dos enfermeiros vampiros é o Monstro dos mangones, um indigente 
negro, cuja inserção no filme se faz a partir de uma citação da encenação de Luis Alfonso 
Londoño e textos de Agarrando pueblo, outra vez interpretados por Ramiro Arbeláez16 
como o suspeito jornalista.

Pura sangre se caracteriza por sua estética gore e pela presença de vários dispositivos 
que, novamente, funcionam como próteses visuais, como extensões do olhar: as câmeras 
de circuito fechado de segurança com as quais Hurtado ordena mas também espia a en-
fermeira; as fotografias que captam imagens dos jovens que os enfermeiros sequestram, 

13 Mayolo, Carlos, ¿Mamá qué hago? Op. cit., p. 118. 
14 No contexto crítico colombiano,Violência com maiúscula se refere à violência bipartidista dos anos 1950.
15 Suárez, Juana, “De casas y haciendas azucareras en el gótico tropical: Carne de tu carne y La mansión de 

Araucaima”. Cuadernos de la cinemateca. Carlos Mayolo, n.º 21 (2015), p. 51-73. Este artigo foi publicado 
simultaneamente em Carlos Mayolo. Un intenso cine de autor, Eds. Georgina Hernández Samaniego e Enrique 
Ortiga Pareja, México, UNAM, 2015, p. 61-82.

16 Diretor da Cinemateca do Museu La Tertulia, de Cali, durante 10 anos (1977-1986), e integrante do chamado 
Grupo de Cali. Desde 1980 é professor da Escola de Comunicação Social da Universidad del Valle.

O cinema de ficção, com toda a parafernália técnica e seus altos custos, 
sempre tem sido para mim um estado de exceção, 

enquanto o documentário é um estado de graça.

 Luis Ospina. “Vini, video, vici” (2003)
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sodomizam e assassinam; a televisão que preside o quarto do convalescente com imagens 
de Citizen Cane (Cidadão Kane) de Orson Welles, entre outras referências fílmicas. Essa 
história de decadência econômica e moral de uma família burguesa está tecida sobre mitos 
populares, imprensa marrom e rumores entremeados em uma lógica visual de referências 
do cinema. Criticada nos anos de focine, com o tempo Pura sangre se transformou em 
um filme cult do “gótico tropical”.

Em seu segundo longa-metragem, Ospina se volta para sua predileção pelo cinema 
negro, ao qual dedica um estudo exaustivo prévio à filmagem, com uma seleção de sequ-
ências de diferentes filmes em vídeo. Daí que planos, sequências e composições de Soplo 
de vida citem de forma deliberada um cânon noir que Ospina mesmo sintetiza. Este vai 
desde o cinema negro americano dos anos 1940 e 1950 (Howard Hawks, Jacques Tour-
neur, Billy Wilder, Tay Garnett e outros), sem deixar de lado a série B, como o caso de 
Edgar G. Ulmer, nem o cinema “imperfeito” —como o chama— de Samuel Fuller e Sam 
Peckinpah. É um compêndio que se estende aos franceses como Pierre Melville e Jean-Luc 
Godard em suas visitas ao gênero, e que não deixa de lado as incursões latino-americanas 
ao mesmo (Juan Orol e Arturo Ripstein), derivando finalmente no neo-noir dos Coen, 
os Pace e os Wachowski17. Como o descreve o diretor, esse é um filme de um cinéfilo.

Soplo de vida se passa em Bogotá, com locações na central Plaza de las Nieves, La 
Candelaria e seus arredores e com partes em cidades vizinhas a Armero, população de-
vastada pela erupção do vulcão Nevado del Ruiz, em 1985. As imagens de abertura são 
retiradas do arquivo histórico dessa tragédia. Soplo de vida conta a história de Golondrina 
(Flora Martínez), uma mulher que foge do seu lugar de origem e que protagoniza várias 
histórias de amor, todas fatídicas. A história macro é sua relação com seu protetor, Medardo 
Ariza (Álvaro Ruiz), um político em campanha eleitoral, envolvido em negócios sujos com 
paramilitares, influências políticas, corrupção e abusos de poder do qual se desprende toda 
a narrativa. Golondrina sobrevive de sua tragédia em meio ao sopor e ao êxtase sexual; dama 
fatal, vai se transformando em mãe, menina, amante para todas as figuras masculinas que 
convergem na história, além de Ariza: o detetive Emerson Fierro (Fernando Solórzano), o 
boxeador aposentado (Edgardo Román), o toureiro em decadência (Juan Pablo Franco) e 
um cego que oscila entre informante e vigia de Golondrina (César Mora).

Entre os dois longas-metragens de ficção de Ospina, há 16 anos de diferença, uma 
lacuna que fala das dificuldades em manter uma continuidade na indústria do cinema 
colombiano e, ao mesmo tempo, aponta diferentes modos de produção para sua so-
brevivência. O primeiro, Pura sangre, foi produzido dentro do sistema de empréstimos 
de focine. Ao não poder quitar as dívidas, a maioria dos cineastas entregaram seus 
 

17 Ver a cirtação extensa sobre sua relação com o gênero negro e o trabalho desses diretores em: “Mi último 
soplo. ¿Qué es un soplo de vida?” Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina, Cali: Universidad del Valle, 
2011, p. 229-245. Originalmente publicado em Número, n.º 23. (setembro-novembro 1999). Luis Ospina vestido de Norma Desmond (1981)
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filmes sob acordos nos quais renunciavam aos direitos patrimoniais. O segundo ilustra as 
peripécias dos diretores colombianos que, diante do fim do focine em 1993, decidiram 
se aventurar por formas de produção independente e renunciaram à opção de sobreviver 
fazendo televisão.

Ospina reconheceu o vídeo como um instrumento que permitiu a ele —e a muitos outros 
cineastas— continuar fazendo cinema. Justamente diante dessa circunstância, a reflexão 
intitulada “Vini, video, vici: el video como resurrección” (“Vini, vídeo, vici: o vídeo como 
ressurreição”) expõe com relativa amargura sua renuncia em continuar trabalhando em 
formatos analógicos diante dos custos e da falta de infraestrutura na Colômbia. O texto dá 
conta de um acordo premeditado que privilegia os suportes magnéticos (e eventualmente 
digitais) como única possibilidade de se manter no ofício e resume a história de Ospina e 
sua relação com a mutável tecnologia do cinema18. No campo dos arquivos e a arqueologia 
dos meios, entendemos esses contos não só como histórias sobre como são feitos os filmes, 
mas também como histórias de maneiras de ver, escutar e tocar. Não menos importante é o 
conhecimento de especialista que Ospina tem deles; a fascinação que ostenta quando toca 
no tema entra em confluência com sua inclinação de arquivista. A perícia do diretor para 
trabalhar com distintos meios abarca cinema em pequenos formatos e em 35 mm, assim 
como vários formatos de suportes magnéticos. Mais importante, em suas reflexões sempre 
se apresenta o resultado de combinações engenhosas entre filmes, suportes magnéticos e 
formatos digitais para filmar, observar, editar e, principalmente, preservar e dar acesso.

Com Todo comenzó por el fin em mente, Ospina começou por sua conta o trabalho 
de restauração de muitos de seus materiais assim como sua atualização a formatos digitais. 
Na maioria dos casos, foram processos de restauração intuitivos e artesanais, mais preven-
tivos que exaustivos. Desde sempre preocupado pelo acesso a seu trabalho, Ospina se deu 
a tarefa de entregar em diferentes lugares, autorizados, ou não, para a distribuição, cópias 
de seus trabalhos. Foi também uma tarefa de auto curadoria que previne a circulação de 
cópias feitas de emissoras de televisão, duplicatas de cópias em vhs ou dvd apresentadas 

18 “Vini, video, vici: el video como resurrección” em Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina, Cali, 
Universidad del Valle, 2011, p. 177-182. Originalmente publicado em El Malpensante, n.º 48 (agosto- 
setembro 2003). 

em compilações colombianas de pouco raio de alcance e feitas com curto fôlego em sua 
difusão. Além de uma prática que contraria os problemas de distribuição do cinema, esse 
exercício de deixar cópias “por aí” reflete a preocupação de Ospina de que a informação 
circule. Sabemos que a razão de existir de um arquivo é a preservação e a continuação 
da memória; portanto, o acesso é seu principal objetivo. A respeito disso, Ospina vem 
colocando em prática estratégias singulares, há tempos. Graças a suas próprias iniciativas 
de acesso e circulação, se tornou possível gerar grande parte do arquivo crítico sobre sua 
obra. Más tarde, las redes sociales, en especial Facebook, se convierten en un gran aparato 
de autopromoción y difusión de su propio trabajo. 

Com a decisão de voltar-se para o vídeo vem a consolidação de uma obra docu-
mental que dedicou muita atenção aos retratos. Ainda que Ospina se defina como um 
“observador, um voyeur, um tímido que se esconde atrás de uma câmara”19, sua predileção 
pelo documentário e sua inclinação por esse tipo de representação pode ser lida também 
como uma continuidade com o começo da carreira de Mayolo. Pensando nesses primeiros 
trabalhos, Ramiro Arbeláez aponta a insistência em personagens populares, anônimos e 
silenciados como Luis Alfonso Londoño (Oiga vea e Agarrando pueblo), os habitantes do 
bairro El Guabal e Dudman Poe, assim como uma série de trabalhadores e transeuntes 
da cidade, em um gesto de ética reivindicadora que aponta a personagens que “têm sua 
história e tinham sido sistematicamente silenciados”. Acrescenta Arbeláez que esse é o caso 
também dos trabalhos que “pertencem ao universo dos artistas”. Neles se busca “resgatar 
uma obra esquecida, silenciada ou desconhecida para a história oficial”20. 

Uma parte inteira do arquivo fílmico de Ospina corresponde a longas-metragens 
de documentário em vídeo que têm como denominador retratos de artistas e escritores: 
Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (1986), Antonio María Valencia: música en cámara 
(1987), Autorretrato póstumo de Lorenzo Jaramillo (1993), Nuestra película (1993), La 
desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo (2002) e Un tigre de papel (2007). 
A partir dessa classificação, Todo comenzó por el fin é um trabalho que pode se localizar 
em vários compartimentos do arquivo; ao fim e ao cabo, esse esse é um retrato pessoal, 
de geração, de cineastas, do Grupo de Cali e de um momento do cinema, a história do 
cinema colombiano. Outro grupo de retratos que conformam uma trilogia dos ofícios 
são os três documentários Al pie, Al pelo e A la carrera (1991). Ospina se interessa pelo 
espaço de intercâmbio que abre o trabalho de engraxates, cabelereiros e taxistas. Ospina 
explica: “Eles, a sua maneira, também são comunicadores sociais; no desenvolvimento 
de suas atividades recebem e transmitem muitas informações variadas de um amplo 
espectro social”21.

19 “Mi último soplo”, Op. cit., p. 229.
20 Arbeláez, Ramiro, “Introducción”, Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina. Cali, Universidad del Valle, 

2011, p. 11-12.
21 “Vini, video, vici.”, Op. cit., p. 179.

Quando pensei que o cinema estava morto,  
pelo menos para mim, o vídeo foi a ressurreição.

Luis Ospina. “Vini, video, vici” (2003) 
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Cada um desses retratos mereceria uma dedicação singular que no entanto não 
cabe nestas páginas. Nuestra película é um documentário que não é mencionado em Todo 
comenzó por el fin mas que tem a ver com grandes obsessões ali apresentadas: a doença 
e a morte. Com um dispositivo fílmico que lembra Lightning Over Water, o filme de 
Wim Wenders sobre a doença de Nicholas Ray (1980), Nuestra película tem origem em 
um acordo com o pintor Lorenzo Jaramillo de filmá-lo antes da inexorabilidade de sua 
morte, em sua intimidade, frente ao desgaste dos seus sentidos. É um pacto de generosi-
dade mútua entre o pintor e o cineasta, no qual Ospina “cede” em forma figurativa seu 
papel de diretor para que Jaramillo decida como organizar sua narrativa e quais textos 
e diálogos incorporar. Os claro-escuros e a limitação a poucos espaços caseiros como o 
quarto e a sala da casa de Jaramillo produzem uma textura afetiva que impregna o tom 
do filme. A penumbra oferece uma proteção singular a esse corpo de Jaramillo que vai se 
desvanecendo, que está se apagando.

Ao contrário, em Todo comenzó por el fin, o corpo doente do diretor se apresenta à 
luz do discurso científico construído com material de arquivo educativo e explicações do 
médico; o discurso jurídico se adere nas divagações sobre as implicações do que poderia 
passar se Ospina falecesse antes do “fim”. As referências à doença do magnata Hurtado, 
em Pura sangre, e ao câncer de Ariza, em Soplo de vida, se concatenam de forma lúdica 
com as circunstância para subtrair solenidade ao contexto. São piscadelas de ironia, na-
vegações entre dois corpos, o alheio e o próprio, que se apresentam como uma tela para 
escrituras da ruína.

Essas escrituras de ruína já estavam presentes em La desazón suprema: retrato incesante 
de Fernando Vallejo (O desassossego supremo: incessante retrato de Fernando Vallejo - 2003), 
um documentário sobre o polêmico escritor colombiano. Estruturado como um livro, 
com prólogo e nove capítulos, cada um com uma epígrafe, o documentário oscila entre 
a cotidianidade de Vallejo no México e um regresso temporal a Medellín. A nostalgia 
pela cidade perdida da infância e por uma ordem colonial que sucumbiu à expansão das 
cidades é algo comum entre a visão do passado do escritor e visões do passado e presente 
de Cali que se mostram em vários documentários de Ospina.

Apesar de que Logoi, una gramática del lenguaje literario, publicado em 1983 tenha 
por continuidade uma extensa gama de romances, Vallejo era pouco lido na Colômbia. 
A publicação de La virgen de los sicários (A virgem dos sicários), em 1994, e sua adaptação 
para o cinema em 2001 (dirigida por Barbet Schroeder) puseram sua obra literária em 
um primeiro plano. Os textos incendiários de La desazón suprema, geralmente montados 
sobre arquivo histórico de diferentes momentos das violências colombianas, deram sua 
cota na canonização de Vallejo como escritor maldito. A outra contribuição é o resgate 
dos filmes da interrompida carreira de Vallejo como cineasta. Ao voltar de seus estudos 
de cinema na Itália, Vallejo fez alguns documentários financiados na Colômbia e depois, 
já radicado no México, filmou Crónica roja (Crônica vermelha -1979), En la tormenta (Na 
tormenta - 1980) e Barrio de campeones (Bairro de campeões - 1981). Esses filmes, guardados 

em um baú junto com filmes caseiros e materiais de áudio de diferentes origens tiveram 
a boa sorte de caírem nas mãos de Ospina, o arquivista, para resgatá-los do desdém de 
Vallejo pelo cinema e do esquecimento ao que tinham sido condenados pela historiografia 
do cinema colombiano.

Ospina traça uma continuidade entre o modus operandi em Nuestra película e a 
realização de La desazón suprema. A experiência com Jaramillo é a escola para trabalhar 
com meios muito reduzidos e menos pessoal técnico; desse modo, prescindir de tecnologia 
estrondosa facilita o encontro com Vallejo e marca a entrada de Ospina ao vídeo digital. 
Em seus vídeos experimentais, Ospina já tinha tentado uma aproximação mais íntima com 
os sujeitos de seus documentários. Esses incluem por exemplo, Autorretrato (dormido), um 
trabalho feito em 1971, nos tempos de estudante na ucla. Com Sleep (1963) de Andy 
Warhol em mente, Ospina decide se auto-filmar “para fazer, talvez, o único filme dirigido 
por um homem dormindo”, como diz o texto desse vídeo experimental.

Em 2003, Ospina responde a um convite do artista José Alejandro Restrepo para 
fazer um trabalho baseado em Fragments d’un discours amoure (Fragmentos de um discurso 
amoroso) de Roland Barthes com uma vídeo-arte. Em Video(B)art(h)es, Ospina combina 
imagens filmadas na Índia, Tailândia e Nova York, recicla imagens de Autorretrato (dor-
mido) e brinca com as possibilidades que lhe oferece uma câmera digital. Esse foi um 
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Nuestra película (1993)
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grande contraste em comparação com as estrondosas demandas da filmagem de Soplo de 
vida poucos anos antes22. 

Disse Elena Oroz sobre Un tigre de papel: “Luis Ospina parece perseguir um fan-
tasma, que não é o de um homem senão o de uma época”23. Segundo a ficha técnica do 
documentário, Un tigre de papel é um roteiro de Luis Ospina “baseado em um persona-
gem criado por Lucas Ospina, François Boucher e Bernardo Ortiz, com a colaboração de 
Carolina Sanín”; esse personagem protagonista é Pedro Manrique Figueroa. É um retrato 
apócrifo que procura convencer o espectador graças à polifonia de testemunhos e o sentido 
de veracidade que imprime a manipulação de materiais de vários arquivos. Desse modo, é 
um triunfo da narração, tal como anuncia a sentença de encerramento do documentário.

Un tigre de papel é um collage que se constrói a partir de recursos de arquivo fílmico 
e de documentos dos quais Ospina pôde lançar mão: found footage, vídeos educativos, 
imagens históricas de arquivos de várias partes do mundo, fotografias (inclusive uma foto 
de Assunção aparece aqui com minibiografia política), cartilhas, panfletos, propaganda 
política, cartazes e correspondências, para citar alguns desses materiais. É uma manipu-
lação hábil de arquivos para dar-lhes um novo uso e significado, o que o inglês descreve 

22 “Vini, video, vici”, Op. cit., p. 181. 
23 Oroz, Elena, “Un tigre de papel” em Oiga/vea: sonidos e imágenes de Luis Ospina, Cali, Universidad del 

Valle, 2011. 313-314. Publicado originalmente em Blogs&Docs.com, n.º 12 (novembro, 2007).

melhor como repurposing. Nesse novo uso, ao reeditar os arquivos, prestam seu serviço à 
memória e testamentos falsos para a criação de um personagem mítico. Os colaboradores 
de Un tigre (políticos, críticos de arte, intelectuais, diretores de cinema e mais) são geral-
mente filmados em espaços interiores. Beirando a intimidade e a claustrofobia, esse tipo 
de registro e as interpolações do arquivo produzem um efeito fantasmagórico sobre os 
discursos utópicos de mudança social nos anos 1960 e 1970 e o legado das três grandes 
revoluções do século xx, a russa, a chinesa e a cubana, Novamente, tudo está contado a 
partir da lembrança e da ruína, dessa vez das ideologias da esquerda.

Há alguns anos, quando expressei meu pesar pela morte de Mayolo, Ospina me respon-
deu que eles tinham se transformado em Hugo, Paco e Luis. Restava Luis24. Em lugar 
de prolongar a tristeza, soltamos uma grande gargalhada. No cinema, em suas imagens 
e suas referências sempre se encontra um subterfúgio para se comunicar com a timidez 
de Ospina. Todo comenzó por el fin reconstrói a memória dessas três figuras — Caicedo, 
Mayolo e  Ospina—  que  sempre quiseram ser reconhecidos como os travessos do cinema 
colombiano.

Todo comenzó por el fin pode ser lido como uma extensão, uma segunda parte ou 
uma visita tardia e revista de Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos (1986). A frase do 
romance de Caicedo confere essa responsabilidade de testamento mencionada no começo 
deste texto, que Ospina leva muito a sério. Unos pocos buenos amigos tem uma estrutura 
de prólogo, doze capítulos e um epílogo. É um trabalho que tem as virtudes — como 
no caso de Vallejo—  de resgatar materiais inéditos, desconhecidos ou menos divulgados 
do escritor, e de salvar a relação de Caicedo com o cinema, não a partir da palavra, mas 
sim por suas tentativas de fazer cinema, em sua breve passagem como diretor e ator em 
Angelita y Miguel Ángel25, além de sua relação com o teatro que foi integrante primordial de 
toda sua obra artística. Inclui-se então uma “reconstrução de um filme perdido de Andrés 

24 Hugo, Paco e Luis são os nomes para América Latina de Huey, Dewey, and Louie (na Espanha, Juanito, Jorgito 
e Jaimito), sobrinhos do Pato Donald, personagem de Walt Disney.

25 Cuidar dos escritos de Caicedo também tem sido o trabalho de Ospina; junto com Sandro Romero, foi curador 
de uma seleção da obra crítica, intitulada Ojo al cine (Bogotá: Norma, 1999). 
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Barbet Schroeder e Luis Ospina no Festival Internacional de Morelia, 2015 

Se você deixa uma obra, morre tranquilo, 
confiando em uns poucos bons amigos. 

Andrés Caicedo. ¡QUE VIVA LA MÚSICA!,
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Caicedo e Carlos Mayolo (1971)”, baseado em um conto do escritor. Dessa reconstrução 
se desprende a estrutura do documentário, os testemunhos e a seleção das locações.

Em uma moldura lúdica, Eduardo “Rata” Carvajal fez alguns registros de Caicedo 
e seu último grupo de amigos com uma câmera de vídeo (uma das primeiras a chegar na 
Colômbia) que Hernán Nicholls adquiriu para seu escritório de publicidade. Ospina lhes 
dá um sentido que funcione para os propósitos de Unos pocos buenos amigos e, com uma 
entrevista para um programa de Colcultura (entidade que precedeu o atual Ministério 
da Cultura da Colômbia), dirigido pelo escritor Juan Gustavo Cobo Borda, constituem 
o corpus de imagens fílmicas mais conhecidas do escritor.

Andrés Caicedo se suicidou em 1977, aos 25 anos. Unos pocos buenos amigos é 
narrado a partir da frustração e da ira que informam a ausência do escritor para seus 
contemporâneos. Todo comenzó por el fin é narrado a partir da nostalgia. Entre os dois 
documentários, a palavra arquivo ganha significado em sua etimologia mais literal, como 
lembra Jacques Derrida: arkhé como termo que nomeia “o começo e o mandato” e, tam-
bém, em sua outra acepção, o archivum ou archium latino, “o sentido de ‘arquivo’ vem 
de arkheîon grego: em primeiro lugar, uma casa, um domicílio, um endereço, a residên-
cia dos magistrados superiores, os arcontes, os que mandavam”26. Em Unos pocos buenos 
amigos procura-se reconstruir a cidade de Caicedo; em Todo comenzó por el fin procura-se 
reconstruir a casa, a cidade, o tempo como casa que a memória desses amigos habita. A 
ruína está presente nos dois documentários e como ruína comunica a partir do que eles 
já não têm, a partir do que faz falta. Em um e outro, em um a tentativa por localizar 
esses elementos ausentes, Ospina não verifica somente seus próprios vestígios senão que 
remexe em outras ruínas, em rushes, no por trás da câmera filmado por Eduardo Carvajal 
e fotografado por Fernell Franco, mas sobretudo na memória dos amigos que sobrevivem.

Há uma imperiosa necessidade de reconstruir o momento, o gesto doméstico, a 
reunião da grande família como desculpa por reconstruir o passado. A estrutura é similar à 
de Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos. Em Todo comenzó por el fin há prólogo, cinco 
capítulos e epílogo. O primeiro capítulo, “Itinerario de una cinefilia”, da conta do origem, 
curiosidade e cumplicidade pelo cinema. O segundo, “Relaciones peligrosas” (“Relações 
perigosas”), está dominado pelas histórias de amor de Ospina, Caicedo e Mayolo. Ressalta 
um ponto de vista masculino do relato de amor que se enfatiza com uma disposição de 
encenações de modo que as mulheres confirmem o amor pelos homens do Grupo de Cali. 
Esse gesto se repete depois mas centrado no amor por Ospina. Se existe um contra-arquivo, 
quiçá seja a versão das mulheres dessa geração e o de figuras que aparecem em sotto voce 
na narrativa dentro e fora do documentário.

O terceiro capítulo, “Caliwood”, é sobre o cinema e a cinefilia de Mayolo e Ospina, 
do primeiro Óscar Campo e de todos aqueles que viveram, de um modo ou de outro, a 
proximidade com o Cine Clube liderado por Andrés Caicedo. O quaerto capítulo,  “La 

26 Derrida, Jacques, Archive Fever. A Freudian Impression, Chicago, U Chicago Press, 1998, p.10.

celebración” (“A celebração”), está centrado em Mayolo e na eterna festa ao seu redor. 
Entre o quinto capítulo, “Não podemos voltar para casa”, e o epílogo ressurgem  uma 
série de reflexões diante das ruínas de uma Cali que já não existe, o passado inigualável 
de Ospina e seus amigos e a memória da dispersão das cinzas de Mayolo. Encerra com 
um final aberto e com o corpo do diretor voltando ao seu apartamento, sobrevivendo a 
mais um episódio de sua doença.

Em Todo comenzó por el fin tanto o corpo humano como o corpo do cinema se 
convertem em ruínas sobre as quais se inscrevem várias narrativas da memória. O corpo  
é também uma frequente referência ao não corpo, a esses cadáveres esquisitos que, com o 
tempo, converteram Carlos Mayolo e Andrés Caicedo em escrituras e re-escrituras textuais 
e fílmicas. A imagem de partida é o caos, mostrado aqui a partir de um exercício urbano 
planejado: a implosão da velha sede do Café de Los Turcos em Cali, antigo lugar de reu-
nião do grupo de bons amigos que Ospina convoca neste trabalho. No documentário há 
uma ampla relação entre o corpo em ruínas e a noção de espaço, casa, região geográfica e 
arquivo. Esse último não tem que repousar obrigatoriamente em uma prateleira, em uma 
gaveta, uma cômoda ou em qualquer outro móvel: o mesmo cinema se faz recipiente, a 
tela se transforma em uma grande moviola por onde voltam a desfilar imagens coletadas 
ao longo dos anos e agora agrupadas, classificadas e arquivadas nos vários segmentos que 
integram o documentário. Todo comenzó por el fin é uma grande montagem de imagens 
baseado em uma grande desmontagem da memória.

Não surpreende que nesse quinto capítulo se torne vivo o título de um conto de 
Andrés Caicedo, “Por eso yo regreso a mi ciudad” (“Por isso eu volto para minha cidade”). É 
um retorno de Ospina à casa sede da Ciudad Solar, que já não existe, a sua antiga casa da 
infância que também esta se transformou em um desolado estacionamento, as ruínas do 
teatro San Fernando, sede do Cine Clube, transformado agora em uma igreja evangélica. 
É um regresso às imagens filmadas na casa onde se rodou Carne de tu carne quando se 
espalharam as cinzas de Mayolo. Nesse preto e branco, rodeado dos mesmos bons amigos, 
está consignada a pulverização do corpo de Mayolo. O cinema emerge como possibilidade 
de prevenir subsequentes pulverizações. A mumificação da mudança e o cinema como 
um processo de embalsamar do qual falava André Bazin27.

A intenção final do fim de “No podemos regresar a casa” lembra que, apesar da po-
lifonia, todo esse começo foi contado a partir do ponto de vista de Ospina, outorgando 
centralidade a seu relato, ao de Mayolo e ao de Caicedo. É o privilégio justamente de 
quem custodiou esse arquivo. Outras histórias seriam possíveis se mais gavetas, quiçá as 
dos personagens secundários, se abrissem. Novamente, existe a possibilidade de continuar 
contando esta história a partir do contra-arquivo. Todo comenzó por el fin também é um 
convite a isso.

27 Bazin, André, ¿Qué es el cine?, Madrid, Ediciones Rialp, 1990.



LUIS OSPINA - FILMOGRAFIA COMPLETA

1964 - Vía cerrada (curta-metragem de ficção)
1970 - Acto de fe (curta-metragem de ficção)
1971 - Autorretrato (dormido) (curta-metragem experimental)
1972 - El bombardeo de Washington (curta-metragem experimental)
1972 - Oiga vea (curta-metragem documentário)
1973 - Cali: de película (co-direção com Carlos Mayolo) (curta-metragem documentário)
1975 - Asunción (co-direção com Carlos Mayolo) (curta-metragem de ficção)
1978 - Agarrando pueblo (co-direção com Carlos Mayolo) (curta-metragem argumentativo)
1982 - Pura sangre (longa-metragem argumentativo)
1985 - En busca de María (co-direção com Jorge Nieto) (curta-metragem documentário)
1986 - Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (longa-metragem documentário)
1987 - Antonio María Valencia: música en cámara (longa-metragem documentário)
1988 - Arte sano cuadra a cuadra (curta-metragem documentário)
1988 - Ojo y vista: peligra la vida del artista (documentário)
1989 - Slapstick: la comedia muda norteamericana (série documentário)
1990 - Adiós a Cali (curta-metragem documentário)
1991 - A la carrera (curta-metragem documentário)
1991 - Al pelo (curta-metragem documentário)
1991 - Al pie (curta-metragem documentário)
1991 - Cámara ardiente (curta-metragem documentário)
1993 - Autorretrato póstumo de Lorenzo Jaramillo (curta-metragem documentário)
1993 - Nuestra película (longa-metragem documentário)
1994 - Capítulo 66 (codirección con Raúl Ruiz) (curta-metragem de ficção)
1995 - Cali: ayer, hoy y mañana (série documentário)
1997 - Mucho gusto (longa-metragem documentário)
1999 - Soplo de vida (longa-metragem argumentativo)
2002 - La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo (longa-metragem documentário)
2003 - Video(B)art(h)es (videoarte)
2007 - De la ilusión al desconcierto (série documentário)
2007 - Un tigre de papel (longa-metragem documentário)
2012 – Los Echavarría: un retrato de familia (longa-metragem documentário)
2015 – Hay que ser paciente (curta-metragem documentário)
2015 – Todo comenzó por el fin (longa-metragem documentário)
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Edição de Cinéma Politique com foto de Agarrando pueblo na capa
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