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RESUMO 

 
 
 
 

Este trabalho monográfico destina-se à análise da relação que há entre o mundo das 

artes e o contemporâneo universo da cultura pop. A partir da observação do vídeo 

Bedtime Story (1995), da cantora Madonna, é feita uma reflexão crítica a respeito 

desta união e suas consequências nas possibilidades de ver e fazer cultura. O 

conteúdo engloba, inicialmente, os conceitos básicos de cultura e pop a partir dos 

estudos da Indústria Cultural, envolvendo os preceitos da pop arte e as primeiras 

experiências da utilização de elementos da arte tradicional na cultura pop. Em 

seguida, para contextualizar a discussão, é feito um estudo do videoclipe como 

gênero em si, desde sua origem até os dias atuais, com enfoque na década de 1990 

e as obras autorais da época, quando são explanados o trabalho do diretor do vídeo 

– Mark Romanek – e as experiências de Madonna com a arte em sua obra. 

Finalizando, a monografia faz o estudo do caso, analisando as referências e o 

emprego de elementos das obras dos artistas plásticos utilizados no videoclipe e seu 

real papel na produção deste produto midiático. 

 

Palavras chaves: Arte, Cultura Pop, Videoclipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This monograph is intended for the analysis of the relation between the art world and 

the world of contemporary pop culture. From the observation of Madonna's video 

Bedtime Story (1995), is made a critical reflection about this union and their 

consequences on the possibilities to see and do culture. The content includes, first, 

the basics of culture and pop, from studies involving the Cultural Industry and the 

precepts of pop art and the first experiences of using elements of traditional art in 

pop culture. Then, to contextualize the discussion, a study is made of the video as a 

genre in itself, from its origins to the present day, focusing on the 1990s and 

authorship works of the time , when the director of the video work – Mark Romanek – 

Is explained, besides, Madonna and experiences with art in her work. Finally, the 

monograph explores the case study itself, analyzing references and employment 

elements of the works of the artists used in the video and its role in the production of 

this media product. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de elementos de obras de arte em um produto de cultura pop, 

exemplificado no videoclipe Bedtime Story (1995) da cantora Madonna, é o tema 

deste trabalho acadêmico. Pretende-se analisar a utilização dos recursos e destas 

imagens dentro da narrativa audiovisual do videoclipe. 

Para tanto, no primeiro capítulo serão apresentados, entre outros, os 

conceitos de arte e cultura pop, contextualizando com os preceitos da Indústria 

Cultural, além do surgimento da pop art e das artes de vanguarda da segunda 

metade do século XX. Neste breve histórico, também serão mencionadas algumas 

das primeiras experiências da inserção da arte em novas possibilidades de se fazer 

e difundir cultura. 

No segundo capítulo, será apresentado um pouco da história do 

videoclipe: o surgimento como peça fundamental de divulgação de artistas e 

músicas, a consagração como importante gênero audiovisual da cultura 

contemporânea. Também situa os anos de 1990 como marco diferenciador da 

produção do vídeo no que diz respeito à autoria. Neste período, o videoclipe adquiriu 

maior relevância artística graças aos trabalhos autorais de diretores como Mark 

Romanek, que dirige o vídeo que é o objeto de estudo deste trabalho. Este capítulo 

também trará um breve perfil da cantora Madonna, traçando um pouco de sua 

história e sua ligação ao mundo das artes, do início de sua carreira até os dias 

atuais e como a artista tem trazido a arte de forma recorrente em seus trabalhos. 

No terceiro e último capítulo, será feita a análise do videoclipe Bedtime 

Story a partir de uma descrição inicial da obra, seguida da identificação das pinturas 

e artistas representados em referências diretas e indiretas no vídeo, conforme um 

ponto de vista particular. Este capítulo pretende contextualizar o debate acerca do 

uso de elementos da arte dita tradicional num formato diferenciado, reforçando, 

assim, o objetivo principal deste trabalho: compreender a utilização de tais 

elementos na obra e sua importância no resultado final do produto audiovisual. 
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2. DAS TELAS E QUADROS AOS CORPOS MULTIMÍDIA 

 

O pop em uma embalagem de arte e a arte em formato pop. Não é de 

hoje que o erudito mundo das artes plásticas enamora-se das novas mídias e de 

suas possibilidades de divulgação e recepção ao lançar, neste processo, um novo 

olhar sobre o mundo, moldando-o aos novos tempos e tecnologias e 

experimentando, assim, novas alternativas, cenários e plataformas para que a arte 

seja difundida, absorvida e compartilhada pelas novas gerações. Instalações 

urbanas, ilustrações em publicações especializadas, projetos e exposições 

multimídias, vídeos musicais e o próprio cinema – experimental ou não – 

exemplificam e reportam-se a esta relação que há com o contemporâneo universo 

da Indústria Cultural. Dentro deste contexto, faz-se a devida reflexão crítica a 

respeito dessa fusão e suas consequências nas novas possibilidades de ver, fazer e 

receber cultura.  

Das experiências da pop art americana até chegar ao atual cenário 

midiático – com hiperlinks, amálgamas e justaposições –, este estudo pretende 

dissecar a inter-relação entre mundos distintos, cujos elementos e signos são 

empregados de forma a proporcionar conhecimento e cultura ao adotar elementos 

da arte erudita em formatos mais pop, levando, com isso, às massas a experiência 

da contemplação e apreciação de uma obra sem a sisudez das salas dos museus e 

do caráter elitista comumente empregado. Somado a isso, também se pretende 

analisar como o resultado desta mistura pode ser refletido nas mensagens e como 

seus símbolos e nuances são recebidos e apreendidos por este novo público, até 

então, talvez alheio a essas manifestações artísticas.  

Independente da ideia pessimista de que a arte tradicional se tornaria 

uma atividade obsoleta, ou que a Indústria Cultural aniquilaria, com seus processos 

de massificação, o valor de culto e a qualidade da produção cultural, como 

defendiam alguns estudiosos, o pensamento de que realmente estaria acontecendo 

uma transformação tornaria possível o novo momento analisado. É a partir dele que 

a história da cultura contemporânea deu um salto e garantiu a longevidade, quando 
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as recém-criadas formas de recepção e de produção midiática renovaram o espírito 

artístico, tirando as obras de arte da parede do museu para o mainstream1. 

 

2.1 A Indústria Cultural e a arte no século XX 

 

Inicialmente, tentar definir arte, sua compreensão ou sentido, compreende 

um emaranhado de subjetividades; envolve repertórios únicos de cada um: histórias 

pessoais, vivências, estudos e se traduz no conjunto de coisas, imagens e sons que 

emocionam e transportam a outras realidades e olhares de mundo. A humanidade, 

ao longo do tempo, expressa-se e interpreta o que vê ao seu redor através de 

símbolos e imagens, cuja intenção é uma das definições do que se compreende 

como arte. Esta mesma associação de intenções e elementos – visuais ou não – 

que a caracteriza está relacionada à história, à natureza e ao desenvolvimento 

humano, já que o “despertar a intuição artística, desenvolver as suas formas de 

expressão e ampliar nossa capacidade de absorvê-la está relacionado intimamente 

com o despertar de nossa humanidade” (COSTA, 2004, p.11).  

Como elemento de comunicação, a arte serve de apoio para a busca de 

significados do que acontece ao nosso redor ao contextualizar todas as 

transformações sociais que nos cerca e nos força a uma reflexão a respeito: 

 

(...) a arte é a transmissão de ideias, pensamentos e emoções, através de 
um objeto artístico, adquirida da experiência humana e que possui seu valor, 
no entanto, para entendê-la é necessário aprender sobre ela, seu histórico, 
para assim poder observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões 
fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer 
arte (AZEVEDO JÚNIOR, 2007, pg. 07).  

 

Um dos principais estudos realizados para compreender arte, cultura e 

sua reprodução deu-se no olhar crítico da Escola de Frankfurt ao analisar aquele 

momento histórico – início do século XX – e o iniciante processo fabril da produção 

artística. O termo Indústria Cultural foi criado na década de 1920 por Max 

Horkheimer (1985), filósofo e sociólogo alemão que previu a pasteurização mercantil 

da arte e a consequente produção de bens culturais em escala industrial. Era neste 

                                                           
1
 Mainstream – termo inglês que traduz o pensamento ou gosto comum da maioria da população ou 

mercado. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mainstream 
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contexto, no qual a cultura erudita se colocava em oposição à cultura de massas, 

que despontava como fenômeno naquele início de século a conhecida cultura pop.  

Stuart Hall (2005) define cultura popular como uma oposição dialética ao 

domínio cultural da elite numa determinada sociedade, refletindo, com isso, o 

conceito de subcultura, que pode ser descrita como uma tentativa daqueles que 

estão excluídos do grupo que dita as regras do mercado cultural em criar seus 

produtos, imagens ou práticas de sua cultura e dar-lhes um novo significado, 

resistindo a ideias e valores dominantes (HEBDIGE, 2005).  

Desde a segunda metade do século XX, o termo híbrido pop art tornou-se 

familiar no vocabulário da comunicação mundial, principalmente depois desta 

ascensão da cultura pop na sociedade americana após o término da Segunda 

Guerra, incentivando a produção cultural de forma massificada.   

Naquele período, no calor dos movimentos revolucionários da época, uma 

ala de artistas – que criticava e buscava renovar a estética modernista e o status de 

objeto de consumo que os novos produtos culturais conquistavam na sociedade – 

acabou criando um movimento que tornaria possível o processo de mudanças nas 

novas gerações: a pop art. Tal gênero se caracterizou ao misturar arte de rua, 

elementos da Indústria Cultural, artistas populares, produtos, signos e símbolos do 

cotidiano e imaginário popular, apresentando-os numa embalagem de obra de arte.  

Esta convivência de diferentes estilos, além da possibilidade de interagir 

entre si e criar uma nova infraestrutura nas linguagens tecnológicas, tornou possível 

a própria existência e valorização do estilo ao lado de consagradas obras 

modernistas, surrealistas, impressionistas e expressionistas nos principais museus 

do mundo. O poder de culto que exercem no público consumidor torna-se prova 

clara de quão real é esta simultaneidade.  

 

Paralelamente aos movimentos contraculturais, munida de virulência crítica 
contra as práticas estéticas do modernismo e do status do objeto artístico, 
surgiu a pop art como um movimento inaugural de profundas mutações e 
convivência das diferenças de que a possibilidade de coexistência da pop 
art como minimalismo foi apenas um dos exemplos (SANTAELLA, L.2003, 
p.318). 

 
 

Considerado como precursor do movimento, o Independent Group, na 

Inglaterra, reunia intelectuais, escritores, pintores, arquitetos, escultores e críticos 

que, entre outras coisas, repensava novas formas de promover a arte moderna.  
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Nomes como Eduardo Luigi Paolozzi, Richard Smith, Peter Blake e 

Richard Hamilton (criador da então primeira obra pop “O que exatamente torna os 

lugares de hoje tão diferentes, tão atraentes?”) são alguns dos que fizeram parte 

deste movimento britânico, cujas obras demonstram “certo deslumbramento pelo 

american way of life2 através da mistificação da cultura americana”, conforme texto 

publicado por José Fernando Vasco, (2007). Deslumbramento esse percebido um 

pouco antes, na junção de dois mundos até então distintos - o erudito e o massivo - 

nas famosas e sedutoras pin-ups – gravuras com imagens femininas que saíram das 

revistas e dos calendários americanos e tomaram conta do cinema, inspiradas, em 

sua maioria, na representação de musas emergentes e/ou consagradas como Ava 

Gardner, Marilyn Monroe e tantas outras. A mesma Marilyn, anos depois, já como 

ícone da cultura popular americana, teve sua imagem imortalizada nos quadros do 

artista Andy Warhol (1928-1987).  

O trabalho de Warhol tornou-se o mais famoso da pop art mundial. Sua 

obra misturava arte e cultura de massa ao abrir mão do trabalho artesanal e fazer 

uso da serigrafia, ou da reprodução mecânica para criticar, denunciar e representar 

a frivolidade e a superficialidade do mundo de celebridades e dos objetos de 

consumo, que através das imagens publicitárias, seduzem e iludem as massas e 

confirmam a razão de sua célebre expressão a respeito dos “15 minutos de fama” 

que todos buscavam. Sua Factory - espécie de escritório-estúdio, que também 

servia como instalação e exposição de sua obra - influenciou a produção 

experimental de filmes e surgimento de bandas como o Velvet Underground3 e a 

cantora Nico, figuras frequentemente ligadas a Warhol. 

 

A partir da pop art, por exemplo, começaram a apresentar processos de 
misturas de meios e efeitos, especialmente dos pictóricos e fotográficos. 
Fazendo uso irônico, crítico e inusitadamente criativo dos ícones da cultura 
de massas, deram continuidade à hibridização das artes já iniciadas no 
Dada, hibridização esta que se intensificou na década de 70, quando as 
instalações e ambientes começaram a proliferar. De acordo com os teóricos 
da pós-modernidade (ver especialmente Huyssens 1984), na década de 60, 
a arte moderna, já crepuscular, cedia terreno para outros tipos de criação, 
dentro de novos princípios que são chamados de pós-modernos. Ora, se há 
uma face proeminente nesses princípios, essa é a fase das misturas, 

                                                           
2
 American way of life – conhecido como o jeito americano de viver. Os princípios idealizados de vida, 

liberdade e a busca constante de felicidade ao estilo americano. Também conhecido como o sonho 
americano. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life 
3
 Velvet Underground – banda de vanguarda americana da década de 1960, cujos membros eram 

ligados também à cena de vanguarda de Nova York, principalmente a Andy Warhol e sua Factory. 
Sua formação inicial incluía Lou Reed (1942 -2013) e a cantora Nico (1938 – 1988), musa de Warhol. 
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passagens, hibridizações entre artes e entre imagens (SANTAELLA, L. 
2003, p.137). 

 
 

Este contexto de um mundo pós-guerra e imerso na relação que a 

Indústria Cultural estabeleceu entre lisergia e realidade (e consumo) tornou-se 

perfeito para o nascimento deste movimento cultural. Os artistas que o seguiam se 

apropriaram ou se inspiraram em símbolos, ícones, personalidades e produtos da 

cultura de massa, do cinema e da publicidade para criar e desenvolver sua arte.  

Ao criticar a sociedade de consumo e a industrialização dos bens culturais, 

a pop art reproduzia essa crítica em suas telas e instalações artísticas de maneira 

irônica, colorida, leve e bem humorada, misturando peças cotidianas e comerciais 

em sua subjetividade, transformando suas telas em reproduções da sociedade e do 

universo pop. 

Na verdade, segundo Santaella (2003, p.318), a ausência da linearidade no 

processo de continuidade e temporalidade da arte, o desgaste no discurso das 

vanguardas em seus manifestos contra a nova cultura de massa que nascia com a 

televisão e o cinema, além do distanciamento da linguagem e a necessidade de 

identificação por parte do público, tornou possível – e conveniente – a coexistência 

destes dois paradigmas culturais. 

 

2.2 A “desconstrução” da arte tradicional 

 

Esta nova forma de fazer cultura e de compreender o processo de 

decodificação de mensagens e símbolos – além da conveniente inserção de 

ideologias – acumularam algumas críticas ao longo do tempo. Em contraposição ao 

movimento, os críticos a essa nova realidade se baseavam na Sociedade do 

Espetáculo, de Guy Debord, para fortalecer seus argumentos, ao denunciar “a 

dissolução da arte da mudança na sua pura expressão da mudança impossível” 

(DEBORD,1967. 1997, p.124) ao tratar dos mecanismos e espetáculos da indústria 

da cultura.  

Debord (1967) afirmava que a sociedade se sustentaria sob a 

superficialidade de uma vida representada e isenta de pensamento crítico, além de 

expor o imperialismo do espetáculo em todas as dimensões da existência humana, 

rejeitando qualquer tipo de questionamento. Em resumo, o autor concluiu que 
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qualquer projeto de ascensão na sociedade do espetáculo subentenda a 

representação de algo que indique e possibilite certo prestígio. O que importa é o 

que se aparenta ser, não o que realmente se é: “o espetáculo apresenta-se como 

uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além de „o que 

aparece é bom, o que é bom aparece‟” (BENJAMIM, 1994, p.16). 

Esta ideia de aceitação passiva, embasada por este monopólio da 

aparência, como Benjamim chamava o fenômeno, comungava com a própria teoria 

crítica de Adorno4 (Teoria Estética, 1970. 1982) ao constatar que a arte de seu 

tempo vivia uma situação paradoxal, reproduzindo assim, os temores da Escola de 

Frankfurt ao crescimento da então Indústria Cultural: 

 

É claro que agora tudo que diz respeito à arte, tanto em si própria, como em 
sua relação com a totalidade não é mais evidente, nem mesmo seu direito 
de existência (SANTAELLA apud JIMENEZ 1977, p.63). 

 
 

Ainda de acordo com os pensadores de Frankfurt, a forma massificada de 

produzir bens culturais padronizava e anulava qualquer possibilidade de 

individualidade e de interpretação pessoal do que se consome culturalmente. As 

obras de arte deixariam de ser objeto de contemplação e estudo e passariam a ser 

simples produtos disponibilizados para um mercado consumidor, perdendo sua 

autenticidade e sua aura. Estas características do universo da arte se apoiam nas 

teorias de Walter Benjamim ao comentar sobre "essa espécie de transcendência que 

assinala a presença única e singular das obras de arte.” (BENJAMIM, 1985, p.116).  

Segundo os estudos críticos da reprodutibilidade e do comprometimento 

da aura artística, o cinema (aperfeiçoando-se como indústria nas primeiras décadas 

do século XX) é considerado, ao lado de outras experiências modernas naquele 

momento, responsável por certa ruptura na memória – voluntária ou involuntária – 

ao atrofiar, segundo Benjamim, a experiência individual de cada um. 

Se chamamos de aura às imagens que, sediadas na memória involuntária, 
tendem a se agrupar em torno de um objeto de percepção, então esta aura 
em torno do objeto corresponde a própria experiência que se cristaliza em 
um objeto de uso sob a forma de exercício. Os dispositivos com que as 
câmeras e as aparelhagens análogas posteriores foram equipadas 
ampliaram o alcance da memória voluntária; por meio dessa aparelhagem, 
eles possibilitam fixar um acontecimento a qualquer momento, em som e 

                                                           
4
 Thodor Adorno (1903 – 1969) – juntamente com outros filósofos, criou os conceitos e desenvolveu 

estudos iniciais da Indústria Cultural, em que considerava tudo (a arte em específico aqui) torna-se 
negócio e o homem não passa de um instrumento de trabalho e consumo. 
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imagem, e transformam-se, assim, em uma importante conquista para a 
sociedade, na qual o exercício se atrofia (BENJAMIN, 1997, p.137). 

 
 

A partir da nova relação entre público e obra de arte, a recepção tornar-

se-ia coletiva com o sujeito-massa “que submerge em si mesma a obra artística”. 

Benjamim considerava os produtos culturais que passam pelo processo de produção 

e o que diz respeito à sua autenticidade “como um todo que escapa à 

reprodutibilidade técnica” (Benjamim, 1994: 167); ao mesmo tempo, em oposição a 

Adorno, percebe também que existe na técnica e nas massas a caracterização da 

emancipação da arte: 

 

(...) com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte emancipa-se, pela 
primeira vez na história, de sua existência parasitária, destacando-se do 
ritual. A obra de arte reproduzida é cada vez mais uma obra de arte criada 
para ser reproduzida (BENJAMIM, 1994, p.171). 
 
 

Mas, se de um lado, a arte foi desconstruída segundo os detratores das 

novas formas de se construir ambientes e obras culturais, por outro, os artistas 

foram liberados a interagir com outras mídias e plataformas, e mais: assistir, 

colaborar e emprestar sua obra para ser adaptada e desenvolvida pelos mais 

diferentes meios e profissionais.  

Já nos anos 1970, ano em que a Teoria Estética de Adorno foi publicada, 

o Museu de Arte Moderna de Nova York organizou um espetáculo chamado 

Informação, que incluía uma lista de livros nas costas de um catálogo, indicando 

textos de autores como Marx, Marcuse e do próprio Adorno como forma de 

estabelecer uma correta relação entre arte e política, aplicando a fotomontagem e a 

fotografia como possibilidades para a análise e crítica da realidade social (ARCHER, 

1997).  

Nesse mesmo período, com o início dos discursos e teorias feministas, foi 

também percebida uma maior inserção feminina no universo artístico: a instalação 

de Judy Chicago, The Dinner Party (1974, p.79) é o ponto inaugural de uma 

realidade que segue até os dias atuais, exemplificando o momento de multiplicidade 

e proliferação das formas e gêneros de arte. Ainda que os críticos insistissem que a 

pintura, principalmente, tornava-se uma atividade obsoleta, havia o pensamento de 

que realmente estaria acontecendo uma transformação nas artes: 
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De fato, desde as mutações inauguradas pela pop art, o espectro das artes 
foi ampliando-se ainda mais em uma imensa variedade de estilos, formas e 
práticas que culminaram numa riqueza, diversidade e hibridismo crescentes 
e estonteantes, presentes, por exemplo, na performance e body art, no 
neorrealismo francês, na op art, minimalismo, arte concreta, neoconcreta, 
arte povera, arte comportamental, (...) ambientes, arte espacial, arte 
imaterial, muitas delas efêmeras e, por isso mesmo, dependentes da 
documentação fotográfica (...), ao fim e ao cabo, acabam se 
consubstanciando em imagens para não se apagarem da memória 
(SANTAELLA, L. 2003, p.320). 

 
 

A partir dos estudos culturais, autores como Douglas Kellner (2001) 

apontavam outros prismas e leituras para os produtos do espetáculo. Debord (1967) 

chamava os produtos da chamada cultura pop ao mostrar certa flexibilidade no que 

diz respeito às nuances e contradições da Indústria Cultural, além de afirmar que um 

público ativo não é de fato, manipulado em sua essência. 

Kellner (2001) desenvolveu análises culturais na leitura e interpretação de 

espetáculos e bens culturais ligados ao cinema, fotografia, artes plásticas e música. 

Verificando a visão deles a respeito do mundo que vivemos, mesmo sem se 

preocuparem em apresentar transformações ou revoluções sociais, mas 

concentrando-se em evidenciar as mais diversas formas de difusão e recepção dos 

ícones de massa. Instigou a repensar a posição da própria massa (público) diante da 

produção de imagens, símbolos e personagens, provocando assim um embate 

ideológico com a visão dos frankfurtianos. 

Sato (2007) acrescenta que tudo aquilo “que se integra à cultura pop é 

necessariamente algo que tem ou teve grande identificação popular, seja por razões 

positivas ou negativas, e permaneceu na memória geral tornando-se referência 

comum”. “Desta forma, a cultura pop pode ser tudo aquilo – comportamento, pessoa, 

objeto – que se torna tão trivial e comum a ponto de fazer parte do conhecimento 

coletivo”. 

Consequentemente, com o passar do tempo, a chamada cultura pop 

acabou tornando-se uma estreita aproximação do que seria traduzida hoje por uma 

língua global, ou seja, um sistema comunicacional e cultural propagado às grandes 

massas e situado especialmente nos centros urbanos como uma só zona cultural 

federada, como foi chamada por Santos (2009, p.32): “(...) o surgimento de uma 

semicultura global coexiste com culturas e sensibilidades locais mais que as 
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substitui". As inúmeras nuances culturais que nascem provenientes destas 

combinações se misturam e acrescentam para si influências e características sem 

comprometer sua essência.  

A morte da arte, como foi proclamada, na verdade, culminou com a 

emancipação e com as revoluções necessárias para a transformação das artes e da 

cultura no século XX, oferecendo as condições para o surgimento da arte como 

performance e todas as sobreposições que lhe são características. 

 

2.3 Movimento inverso – a inserção da arte no universo pop 

 

Assim como a pintura e outras expressões artísticas se adaptaram e se 

renderam ao universo pop, o fenômeno inverso também ocorreu, respaldando e 

embasando corpos midiáticos modernos e pincelando tons mais subjetivos em meio 

ao maniqueísmo estrutural que a Indústria Cultural tende a apresentar. Esse 

hibridismo, comentado por Santaella (2003), foi abraçado pelo cinema moderno e 

pela indústria dos espetáculos. Baseados na arte da performance, da expressão 

corporal como arte e misturando a isso subjetividades nunca antes experimentadas, 

o teatro, a dança e suas experiências híbridas “multiartísticas” ajudaram e 

impulsionaram a pintura e a fotografia a “coexistir com o vídeo, com as instalações e 

com tipos variados” (ARCHER,1997, p.6).  

 

A segunda modalidade das misturas ou hibridizações é aquela que se 
processa através das intervenções propositadas do artista no ambiente que 
o circunda, especialmente o das galerias, museus e mesmo no ambiente 
urbano. Tais intervenções são frutos de um gesto imaginário-conceitual de 
apropriação e transfiguração de todos os meios que a galáxia semiosférica 
coloca à disposição do artista (SANTAELLA. 2003, p.144). 

 

 

O mundo das artes e o cinema, especificamente, utilizaram-se da 

estratégia de aliar o passado e suas raízes a algo novo e a novas experiências, 

evitando ao mesmo tempo o desgaste do tempo e o distanciamento de seu público. 

Essa atitude garantiu a perenidade e a sobrevivência da cultura de massa, mesmo 

“sob ameaça de diluir as fronteiras que a delimitam segundo os princípios de 

autonomização da esfera da arte que fundaram a modernidade estética” (FOLLAIN, 

2005, p.35). Somado a isso, os movimentos de vanguarda tornaram-se comuns ao 

mundo contemporâneo, tornando-se harmônico em vez de dissonante. O que antes 
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era inaceitável para a arte, passa a ser categorizado como agradável e aceito para o 

consumo não apenas pela elite crítica, conforme Humberto Eco: 

 

A mesma dicotomia entre ordem e desordem, entre obra de consumo e obra 
de provocação, mesmo não perdendo sua validade, talvez deva ser 
examinada de outra perspectiva, isto é, penso que será possível encontrar 
elementos de ruptura e contestação em obras que, aparentemente, se 
prestam a um consumo fácil, e perceber que, ao contrário certas obras que 
se mostram provocativas e ainda fazem o público pular na cadeira não 
contestam coisa nenhuma. (ECO apud FOLLAIN, 1985, p.53). 

 
 

O equilíbrio de agradar o público, conseguir e manter certo prestígio, 

sucesso comercial, além de preservar a riqueza artística e aprofundamento da obra 

em si força aos artistas e autores a pensarem e criarem com uma infinidade de 

códigos que permeiam seus textos e telas, permitindo diferentes camadas de leitura 

e chegando a um público cada vez mais diversificado.  

No trabalho de alguns diretores de cinema e de videoclipes, entre eles o 

indiano Talvin Singh (A Cela, The Fall) e o americano Mark Romanek – que dirige o 

vídeo que será objeto de estudo deste trabalho –, tornou-se cada vez mais comum 

encontrar a presença de temas e elementos de obras de artes plásticas, ou mesmo 

claras referências à cultura pop e à pop art, como inspiração para seus cenários e 

texturas cênicas, empregando elementos destes na direção de arte de seus vídeos e 

filmes.  

Um exemplo específico está nos experimentos encontrados no acervo visual 

da cantora Madonna (EUA). Em seus shows e vídeos, são apresentadas referências 

às pinturas de artistas como Frida Khalo, Remedios Varo, Salvador Dali e Leonora 

Carrington. Nestes projetos, percebem-se os mais diversos níveis de símbolos 

empregados, como também, climas e nuances das obras utilizadas em sua 

concepção e que serão analisados a seguir. Cabe aqui a referência explícita deste 

objeto de estudo como a possibilidade de exposição em outras searas além das 

convencionais. 

O que antes estava pendurado e imortalizado nas paredes dos museus e 

galerias, hoje pode ser apreciado nas telas da TV e nas salas de cinema, citando 

apenas dois exemplos. O público comum também deixou de ter a simples condição 

de coisa e objeto passivo e passou a cumprir um papel de construtor e exigente 

consumidor de manifestações artísticas. E mais, afastou a ideia ressonante e 
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preconceituosa de que tudo que se destina a ele – público – não deve ter qualidade 

nem aprofundamento cultural. A considerada morte da arte por Hegel5 deu lugar à 

sua emancipação, abrindo portas para novas revoluções, práticas e nuances, 

expandindo domínios em vez de fechá-los ou restringi-los a um publico menor e 

ainda, segundo Santaella: 

 

Longe de ser sintomática de um estado caótico e mesmo pervertido, como 
querem alguns, uma tal diversidade, ao contrário, parece comprovar a 
tendência à sobreposição de paradigmas como constitutiva das artes pelo 
menos no último século, tendência, de resto, que não parece dar mostras 
de qualquer mudança imediata de rota (SANTAELLA. 2003, p.320). 
 
 

A arte erudita, ao longo das últimas décadas e de acordo com o processo 

natural de transformação da cultura contemporânea, cedeu seus estilos, abstrações 

e cores como plataformas para que a pop art e outras expressões similares sejam 

desenvolvidas, contextualizando e rebatendo Adorno, quando apresentam novas 

percepções e possibilidades de leitura e interpretação, sem que haja prejuízo na 

qualidade de produção ou vulgarização desnecessária de conteúdo. A arte pop, 

representada pela cultura midiática de massa, abusa dos mecanismos de 

propagação e mitificação de ícones, seja pela miscelânea de elementos, agregando 

valor de culto aos novos produtos, ou pelo público que se identifica com eles e capta 

seus discursos a partir de seus repertórios. Nestes casos, tais contempladores vão 

além do desejo e da distante e fria relação entre obra e admirador e relacionam-se, 

com certo grau de dedicação e estudo, com esses artistas e suas obras. Mesmo 

com a volatilidade das efêmeras imagens dos novos corpos provenientes da 

tecnocultura, apresentam constantes e renovadas leituras desses discursos 

contemporâneos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Georg Hegel (1770 – 1831) – um dos criadores do idealismo alemão, cujas ideias eram seguidas 

por Adorno, Sartre e Marx. Em Lições de Estética, no século XIX, Hegel descreveu o que chamava da 
morte da arte, ou seja, o fim da arte como belo, desprezando expressões artísticas que fugiam 
dessas regras. 
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3. A ARTE REPRODUZIDA EM VIDEOCLIPE 

 

O cinema, como experimento audiovisual inicial e forma hegemônica da 

arte no século XX, definiu, a partir de suas experiências, a criação e o 

desenvolvimento de novas propostas de mídias que unissem imagem, som e um 

calhamaço de ideias de seus criadores e artistas. Os elementos e questões a serem 

apresentados neste capítulo indicam como o videoclipe se constituiu como 

linguagem e expressão. Da diversificação e fragmentação da programação televisiva 

ao seu caráter transformador e agregador, o videoclipe originou-se como formato 

audiovisual. Segundo o autor Saul Austerlitz (2007:1), o vídeo reuniu os meios mais 

influentes na cultura pós-guerra: o cinema e a música pop. Antes visto como uma 

subcategoria do cinema, com a popularização da televisão, este formato audiovisual 

registra a sobreposição vitoriosa do visual sobre o oral, deixando de lado antigas 

discussões sobre estilo, aura e valor cultural. 

Da cultura pop, o videoclipe é um de seus grandes frutos. Surgiu como 

um pacote infalível de venda em que a música e a imagem do artista são oferecidas 

de forma atraente ao seu público alvo. O videoclipe ganhou espaço e novas nuances, 

passando a ditar modas e comportamentos. E mais, passou a ser um gênero autoral, 

em que diretores, artistas e idealizadores puderam expressar sua arte e seus pontos 

de vista. A comunicadora Angela Prysthon (2004, Prefácio) 6  esclarece que “o 

videoclipe é importante para a compreensão da cultura contemporânea (...); sintetiza 

o contemporâneo na sua aproximação da indústria cultural com a vanguarda, na 

diluição da radicalidade inovadora a partir de claras intenções comerciais (...)”. 

O videoclipe permite as hibridações entre formatos, suportes, gêneros e 

técnicas que o cenário audiovisual contemporâneo necessita, agregando valores de 

outras manifestações e proporcionando a experimentação:  

 

Os videoclipes tornaram-se um novo referencial para a apreciação estética 
da música associada a uma forma de oferecer um produto ao consumo. 
Inegavelmente, pela indústria fonográfica, vídeos musicais são formas de 
exposição de um produto que está à venda, um apelo ao consumo. Sua 
estética une técnicas apuradas do cinema e da publicidade, a liberdade de 
criação de film makers e um universo simbólico que visa à expressão do 
sentido da canção e da personalidade do artista (BRANDINI, 2006, p.4). 

                                                           
6
 PRYSTHON, Ângela. Prefácio. In: SOARES, Thiago. Videoclipe: o elogio da desarmonia. Recife: 

Livro Rápido,2004.  
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Nesse universo simbólico entram as referências das mais diversificadas, 

permitindo que o vídeo, mesmo mantendo o apelo comercial, experimente novas 

possibilidades visuais. Das artes plásticas aos documentários, estas referências 

delimitam – ou quebram as barreiras dos limites – da experiência como arte do 

videoclipe. 

 

3.1 A história do videoclipe: do Panoram ao Youtube 

 

Como gênero audiovisual, o videoclipe nasceu nos anos 1970 como uma 

forma que a indústria fonográfica e seus artistas criaram para divulgar e ilustrar suas 

músicas e projetos. Pela definição, videoclipe se trata de um vídeo em curta 

metragem produzido especialmente para promover uma música ou também, 

segundo Guilherme Bryan (2011, p.13), “um formato audiovisual que se constitui de 

uma história única e independente” criado para suprir a necessidade que uma 

canção pop tem de se fazer ouvida e vista por uma geração de público que cresceu 

e aprendeu a recebê-la assim. 

Na verdade, as primeiras experiências da utilização desta sincronia entre 

imagem e música vêm do final do século XIX, quando o som de uma banda era 

projetado numa tela com imagens sobrepostas. Segundo Bryan (2011, p.41), a 

chamada Ilustrated Song, como era denominada tal experiência, atraiu alguns 

artistas da época a buscarem “ilustrar” suas canções. Depois disso, já nos anos 

1940, com– o público podia ver apresentações musicais e trailers de filmes no 

Panoram – aparelho encontrado em bares e locais públicos dos Estados Unidos e 

que funcionava como uma espécie de jukebox, com um projetor de cinema formato 

16 mm acoplado. Os vídeos eram gravados pelos artistas num estúdio de cinema 

especialmente para serem exibidos no Panoram. 

Nos anos 1950, com a popularização da televisão e dos programas 

musicais de auditório, as experiências audiovisuais começaram a ser frequentes na 

programação de TV. Nos anos 1960 e 70, a videoarte – expressão artística que 

utiliza do vídeo para a criação de artes visuais - encorajada pelo próprio Andy 

Warhol e sua pop art, integrava músicos (Velvet Underground) e outros artistas de 

vanguarda da época e discutia a estética da televisão e do vídeo na arte 

contemporânea. Nascia neste mesmo período o que se conhece de cultura pop. 

Com ela, o incentivo ao consumo destes produtos só fortaleceu o gênero. Tanto que, 
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no calor da Beatlemania7, surgia na Inglaterra o programa Top of The Pops, um dos 

precursores a dedicar espaço à música na televisão mundial.  

 

O videoclipe aparece como um dos raros espaços decididamente abertos a 
mentalidades inventivas, capaz ainda de dar continuidade ou novas 
consequências a atitudes experimentais inauguradas com o cinema de 
vanguarda dos anos 20, o cinema experimental dos anos 50/60 e a vídeo 
arte dos anos 60/70. (MACHADO, 2000, p.7) 

 
 

Como era costume, todos os artistas que chegavam aos primeiros lugares 

nas paradas das rádios eram convidados a se apresentar no encerramento do 

programa. Em 1975, a banda Queen chegava ao primeiro lugar e, assim, foi 

convidada, mas não compareceu. Em vez disso, gravou o vídeo da canção 

(Bohemian Rhapsody) e enviou para a produção do programa que o exibiu. O vídeo 

tornou-se o marco inicial da produção de um vídeo feito exclusivamente para 

promover uma música ou um artista na mídia. O que antes era chamado número 

musical ganhou popularidade e em seguida passou a ser conhecido como promo 

(por se tratar de um material promocional). O gênero passou a ser chamado como 

videoclipe, propriamente dito, somente na década seguinte (SOARES, 2004, p.23). 

 

 

Figura 1. Cena de Bohemian Rhapsody (1975), da banda inglesa Queen. 

 

                                                           
7
Beatlemania – com o surgimento da banda The Beatles, surgiu uma linguagem musical particular 

que influenciou o comportamento da juventude de sua época, como ninguém havia feito antes. Esse 
fenômeno comportamental da década de 60 foi chamado de Beatlemania. Fonte: 
http://www.beatlemania.com.br/ 
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O videocassete e os canais de televisão a cabo (em especial a MTV – 

Music Television), popularizados nos anos 1980, foram responsáveis pela explosão 

do gênero nos Estados Unidos e, em seguida, no restante do mundo, tornando-se 

suas plataformas iniciais. O videoclipe tornou-se um poderoso instrumento de 

divulgação de trabalhos de vários artistas pop, cujas carreiras nasceram e se 

fortaleceram com a popularidade que ele proporcionava à sua imagem e sua obra. A 

união de música, imagem e edição é a razão do alcance imediato dessa mídia no 

cenário pop musical. 

A MTV iniciou seus trabalhos, na verdade, em 1979, como um programa 

chamado Pop Clips, uma atração de meia hora que ia ao ar no canal Nickelodeon. 

Apresentava várias características do que se define como típicas da MTV: 

videoclipes; a utilização de VJs (Vídeo-Jóqueis), como ficaram conhecidos seus 

apresentadores; edições em ritmo acelerado; a utilização de animações e a 

programação voltada para o público mais jovem. Em agosto de 1981, a MTV, já 

como canal, foi ao ar pela primeira vez, depois de uma longa pesquisa de público, 

criando, assim, seu bem sucedido formato.  

Em seus primeiros anos, a emissora chegou a quase um milhão de 

domicílios americanos, exibindo mais de 100 videoclipes em sua programação e 

firmando-se como forte ferramenta de promoção e divulgação da indústria 

fonográfica mundial. A partir de então, o videoclipe deixou de ser mera ferramenta e 

tornou-se o principal produto da cultura pop jovem americana. Com o sucesso da 

emissora, os vídeos passaram a ser produzidos sob o olhar industrial e transformou 

artistas em estrelas mundiais rapidamente, somente pela exibição de seus vídeos no 

canal e em outros veículos que nasceram com o mesmo formato com o passar dos 

anos. O mundo estava tomado por imagens pop e o canal soube absorver bem este 

momento combinando imagem e música como expressão artística e demarcando 

sua importância na construção do videoclipe. Com a MTV, o gênero audiovisual 

ganhou a notoriedade pública e mercadológica que precisava. 

O primeiro vídeo a ir ao ar foi o ironicamente intitulado Video Killed the 

Radio Star (O Vídeo Matou a Estrela do Rádio, em tradução livre), da banda Buggles, 

dirigido por Russel Mulcahy. Também cineasta, o diretor foi um dos primeiros a 

integrar elementos cinematográficos em seus vídeos. Sua originalidade, segundo 

Austerlitz (2007), estava em copiar, recortar e colar os takes, tomando emprestado o 

que fosse preciso para criar a “aura” dos seus trabalhos. Essa característica do 
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videoclipe seria repetida em muitos outros trabalhos de diretores que traziam 

elementos do cinema, da fotografia ou das artes plásticas para interagir em suas 

peças audiovisuais. 

 

Tudo começou com uma revolução no modo de ouvir música. Ou melhor, de 
sentir a música que deixou de ser apenas um apelo sonoro para estimular 
todos os sentidos a partir da visão (...). A forma de fazer clipes, os cortes 
rápidos, o dinamismo e a criatividade tomaram a publicidade, o cinema e a 
televisão em geral (...). Isso criou um impacto na estética da música, da 
publicidade e do cinema. (SERVA. 2006, Prefácio) 

 
 

 

Figura 2. Cena deVideo Killed the Radio Star (1981), da banda Buggles. 
 
 

Nos anos 1990, o formato manteve-se em ascensão através da presença 

de um caráter mais autoral na produção de vídeos e da disseminação da MTV em 

outros pontos do mundo, como Europa, Ásia e América Latina, incluindo o Brasil. A 

MTV brasileira foi inaugurada em outubro de 1990. Manteve-se a mesma linguagem 

de produção entre suas filiais, mas com a “cara” do país que a recebe, aproximando 

o canal do público jovem local. 

Com a chegada da Internet e da cibercultura, o acesso à cultura – textos, 

vídeos, imagens – tornou-se mais amplo. O público não precisa estar na frente da 
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TV para assistir ao videoclipe de um artista; basta estar conectado à rede e acessar 

a um canal especializado como o Youtube, por exemplo. Nesse momento, na era 

digital, um referencial imagético tornou-se imprescindível na produção musical, 

reforçando a ideia do videoclipe como forte veículo de divulgação da música 

(BRANDINI, 2006).  

 

O resultado é que a Internet é agora, sem dúvida, a principal ferramenta da 
música. Os videoclipes agora são feitos primariamente para este canal, que 
requer menos foco na qualidade técnica e orçamento e atenção maior para 
as ideias. Mas o objetivo ainda é o mesmo: espalhar o nome e a música de 
um artista o máximo possível (KEAZOR, WÜBENNA, 2010, p.229). 
 
 

O espaço cibernético, segundo Pierre Lévy (1994), se apresenta como 

uma ferramenta de comunicação diferente da mídia tradicional, já que neste espaço 

as mensagens se tornam interativas e ganham uma plasticidade e uma possibilidade 

de metamorfose imediata. Com a rede, foram criadas novas formas e tecnologias de 

produção, consumo e exibição do videoclipe. Artistas, diretores e profissionais do 

ramo não precisam se sujeitar à interferência das gravadoras e se utilizam de seus 

endereços virtuais para experimentar novas linguagens audiovisuais e, é claro, 

distribuir e promover sua arte com uma liberdade de criação maior, para um meio 

mais democrático e um público mais diversificado. 

 

3.2 Os anos 90: o videoclipe como representação autoral 

 

Antes de chegar à democracia experimentada pela Internet com suas 

ferramentas e seus canais especializados, o videoclipe, seguindo os passos do 

cinema, encontrou, nos anos 1990, o conceito mais próximo da produção autoral de 

vídeos. O diretor e o videoartista ganham papel de destaque, diferente do que 

ocorreu nos anos 70 e 80, quando o vídeo era apenas um cartão de visitas de um 

artista e de sua música. Nesse momento, as estrelas cedem seu lugar aos diretores. 

As propostas de divulgação e os trabalhos mais autorais ganharam em criatividade 

ao transformar o videoclipe num formato mais viável para concretizar ideias de difícil 

recepção no cinema, seja pelos altos custos ou mesmo pela diversidade encontrada 

na grade e no público televisivo.  

Na contemporaneidade, a noção de autoria em suas produções é 

indefinida. O termo remete aos anos 1920, quando o diretor de cinema Jean Epstein 
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definiu os cineastas como autores e logo depois, nos anos 1940, o diretor passaria a 

ser chamado também de autor. O escritor francês Alexandre Arnoux denomina 

diretor aquele que “lidera um trabalho coletivo, infundindo à narrativa seu estilo e seu 

modo de pensar” (NOGUEIRA, 2000, p.29). 

 

O autor é o roteirista-diretor, roteirista-produtor-diretor ou diretor somente. 
Essa classificação demonstra a preocupação em destacar o diretor como 
autor, mesmo que atue nas diversas fases de produção do filme. É ele, 
diretor, que consegue dar unidade formal à sua obra. Nela se encontram 
suas obsessões e ideias, que serão recorrentes em sua filmografia. 
(NOGUEIRA, 2000, p.32) 

 
 

O videoclipe, como qualquer outra obra audiovisual quando relacionada a 

uma produção cinematográfica, não se caracteriza como um gênero de criador 

autônomo devido ao hibridismo de seu formato que imagens e sons com outras 

referências. Mas, ainda assim, delimita seu texto e contexto, identifica elementos e 

personagens. Tais características comprovam a presença vital de um autor.  

Nos anos 1990, a MTV passa a inserir o nome do diretor ao lado da 

música e do artista nos vídeos exibidos em sua programação. Assim, muitos 

diretores ganharam projeção e visibilidade, não apenas por estarem ligados a 

projetos e artistas de sucesso, mas também por se tornarem sinônimos de qualidade 

técnica. Esses diretores passaram a lidar com a produção deste gênero de maneira 

mais elaborada e criativa, não apenas com os fatores comerciais que o cercam. 

A ideia de conceito é reforçada quando se percebe que sua produção 

criativa é tão importante quanto à música, principalmente no pop da atualidade. O 

videoclipe sintetiza uma experiência audiovisual e sua continuidade ganha a 

sofisticação dos novos tempos. É neste novo contexto que diretores como Mark 

Romanek, Chris Cunninghan e Michel Gondry se destacam ao transportar o mundo 

alternativo e, por vezes recluso, para as telas da MTV.  

Pierre Bourdieu (1967, p.35) destaca a importância de se tomar como 

referência o trabalho de diretores e realizadores cuja obra dá relevo às tendências 

do meio e cujos projetos definem parâmetros que todos deverão seguir. Naquele 

contexto do videoclipe ocupando uma das mais importantes posições de 

possibilidades criativas, evidenciou-se a decisão de dissertar, mesmo que de forma 

breve, sobre tais profissionais contemporâneos que representam bem a proposta de 

criação que o gênero vivia na época. Assistir e estudar tais autores ajuda na criação 
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de parâmetros que legitimam a análise a ser feita a seguir, situando assim, 

Romanek neste espaço inventivo de produção autoral de videoclipe. 

Michel Gondry, atualmente um dos diretores mais renomados da cena 

musical e do cinema alternativo, destacava-se pelas temáticas que envolvem o 

confronto entre a fantasia e a realidade, entre natureza e sociedade, com um olhar 

sempre atento a todos os elementos e etapas do processo de criação: da iluminação 

ao figurino, da direção de arte ao posicionamento de câmeras. Tudo isso a serviço 

de sua ideia.  

Chris Cunninghan, por sua vez, explorava o corpo humano como tema. O 

movimento natural, os aspectos psíquicos, culturais e sociais corporais tornaram-se 

imagens recorrentes em seus vídeos. Um de seus trabalhos mais lembrados é o 

vídeo Frozen (1998) com a cantora pop Madonna, que apresentava a artista 

realizando movimentos que lembravam as coreografias da americana Martha 

Graham8, em um visual gótico com figurinos de Jean Paul Gaultier, que remetiam 

também às pinturas do artista John Willian Waterhouse. Os dois diretores, 

juntamente com Romanek e outros realizadores, lançaram, em 2003, a série 

chamada Director Label, de cunho autoral e que dá uma ideia de como cada um se 

expressa e se posiciona no cenário do videoclipe. 

 

Figura 3. Cena de (esquerda) Bachelorette (1996), da cantora Björk, dirigido por Michel Gondry. 
Figura 4. Cena de (direita) Frozen (1998), da cantora Madonna, dirigido por Chris Cunninghan. 
 

Admirador e pupilo de mestres do cinema como Brian de Palma e Stanley 

Kubrick, o americano Mark Romanek teve seu primeiro contato com o vídeo em 

meados da década de 1970, quando estudou com o diretor Kevin Dole e, mais tarde, 

                                                           
8
 Martha Graham (1894 – 1991) – coreógrafa e bailarina americana que revolucionou a história da 

dança moderna. Conhecida como o Pablo Picasso da dança, sua técnica focava na respiração, na 
inspiração-contração, na expiração-relaxamento, e também no idealismo social e por uma forma 
melhor de vida. Dirigiu sua escola de dança até a morte. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martha_Graham 
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com Peter Kingsbury, cineastas experimentais que lecionavam no Instituto de Arte 

de Chicago (EUA) e que apresentavam aos seus alunos os trabalhos de artistas do 

cinema americano de vanguarda como Maya Deren, Kenneth Anger, Stan Brakhage, 

Owen Land e Paul Sharits. Somente na década seguinte, Romanek lançaria seu 

primeiro experimento audiovisual em 1986, quando dirigiu um vídeo musical para a 

banda de New Wave britânica The The. Em seguida, associou-se à Satellite Films, 

uma divisão da Propaganda Films de Steve Golin. 

Como realizador, Mark Romanek sempre primou por elevar a qualidade 

artística de seus vídeos e inserir referências de outras expressões artísticas, sendo 

um dos pioneiros a levar arte para as telas em formato de videoclipe. Elementos 

surrealistas somados a imagens densas, etéreas e, por vezes, sombrias são comuns 

em seu trabalho. Como exemplo, o vídeo Closer, da banda Nine Inch Nails, de 1994. 

Apresenta um conjunto de imagens perturbadoras e fortes, envolvendo religião, 

animais maltratados, política e terror, que transformou o vídeo em um dos mais 

controversos, mas também elogiados e cultuados pela crítica especializada.  

 

Figuras 5 e 6. Cenas de Closer (1994), da banda Nine Inch Nails, dirigido por Mark Romanek. 
 
 

Closer, da banda Nine Inch Nails, e Bedtime Story, de Madonna, fazem 

parte da coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York, em mostra permanente, 

pelo valor artístico de ambos. O vídeo da cantora americana – objeto de estudo 

deste trabalho – não foi a primeira colaboração de Mark Romanek com a artista. Em 

1993, Mark já havia trabalhado no seu videoclipe Rain, do álbum Erotica, do ano 

anterior. Bedtime foi inspirado em pintoras surrealistas dos séculos XIX e XX, 

compondo um cenário mais feminino com uma temática que remete ao sonho, ao 

irreal, diferente do tom usado no vídeo do Nine Inch Nails. A análise mais detalhada 

desta obra será feita mais adiante, cabendo aqui lembrá-la entre os trabalhos mais 

importantes do diretor. 
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Outros trabalhos emblemáticos aconteceram com outros grandes nomes 

da música pop contemporânea. Um deles é Scream, uma parceria entre os irmãos 

Michael e Janet Jackson, de 1995. Considerado um dos mais caros videoclipes já 

feitos na história (GUINNESS, 1996), o vídeo rendeu ao diretor oito indicações ao 

MTV Video Music Awards daquele ano, misturando efeitos especiais de ponta a 

passos de dança. Outro grande registro é o vídeo da música Hurt que o cantor 

Johnny Cash regravou do Nine Inch Nails. Com idade avançada e já bem debilitado, 

o cantor country se expressou através de imagens sobre erros ao longo da vida e 

sobre sua intimidade, incluindo as últimas imagens registradas de sua esposa June 

Carter, em um dos vídeos mais belos feitos por Romanek, vencedor do prêmio de 

melhor Cinematografia, no MTV Video Music Awards de 2002 e do prêmio Grammy 

de 2003 de melhor vídeo musical. 

 

 

Figura 7. Cena de (esquerda) Hurt (2002) do cantor Johnny Cash. Figura 8. Cena de (direita) Scream 
(1995) dos irmãos Michael e Janet Jackson. 
 
 

Em 2013, Romanek dirigiu o rapper Jay-Z no vídeo da canção Picasso 

Baby. O clipe foi totalmente filmado na Pace Gallery, em Nova York, com a presença 

de personalidades do mundo da arte na figuração. Dentre elas, Marina Abramovic, 

artista de vanguarda que promoveu o vídeo-performance The Artist is Present, no 

qual apresenta parte de seu acervo de obras de arte numa performance corporal. 

Segundo Flusser (2002), a verdadeira função da arte é contrapor-se à 

automação estúpida e robotização da liberdade e consciência, comum aos novos 

corpos midiáticos. É nesse lugar que o autor encontra sua inspiração e que interessa 

a sua obra; onde ele e/ou o artista apresenta sua visão de mundo e de realidade, 

seu olhar sobre tudo que o cerca. Nesse lugar, apresenta novas possibilidades 

estéticas e explora recursos tecnológicos e artísticos de forma consciente, a ponto 
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de se perder o parâmetro do que se considera como arte. O videoclipe é uma 

dessas expressões mais fortes do emprego de tantos e diversificados elementos a 

fim de fazer valer a noção de autoria. Mark Romanek e seus contemporâneos 

orquestram a combinação de orgânico e maquínico na criação de suas obras 

audiovisuais, criando, assim, importantes e singulares marcas autorais. O artista 

aqui é sujeito desta relação entre o autor e o infinito compreendido de suas ideias. 

 

3.3 A concepção de arte através vídeos de Madonna 

 

A cantora americana Madonna utilizou-se do videoclipe como plataforma 

ideal para se criar e se desenvolver como artista. Trouxe para o gênero o caráter 

polêmico, contestador e inovador, utilizando-os para questionar e evidenciar temas e 

imagens que gerariam discussões acadêmicas e sociais ao longo de sua carreira, 

moldando assim sua imagem e estabelecendo sua popularidade (METZ, BENSON, 

2001). 

 

É difícil imaginar uma discussão sobre a maioria de suas músicas sem se 
referir ao videoclipe. A maioria das controvérsias ao redor de suas músicas 
mais faladas, mais notadamente Like a Prayer, tem mais a ver com o clipe 
criado para promover a canção do que com a música em si, De fato, a 
maioria de suas músicas parece mais significante do que são por causa do 
impacto dos vídeos que as acompanham. (METZ, BENSON, 2001, p.161) 

 
 

O contato direto de Madonna com o universo das artes plásticas vem 

desde sua chegada em Nova York, no final dos anos 1970. Sua obra é marcada pela 

mistura de seus produtos pop com uma infinidade de referências, agregando 

relevância artística e técnica a seus vídeos e projetos audiovisuais. Segundo 

Massimo Canevacci (2008), Madonna seria a verdadeira herdeira sonora de Andy 

Warhol, ao mover as ideias e fetiches e transformá-los em corpo vivo, sincretizando 

múltiplas visões da fotografia, do cinema antigo e das artes plásticas e 

transformando ao máximo imaginável o desejo de cada um ao tornar-se a realização 

das próprias fantasias. O crítico Jason King9, professor da Universidade de Nova 

York, acrescenta que “Warhol desenhou uma embalagem da sopa Campbell e a 

                                                           
9
 Matéria publicada na Revista Veja, Ed.1799, ano 36, de 23 de abril de 2003, Editora Abril, p.102 a 

107. 
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transformou numa obra de arte. Madonna faz o mesmo com a música pop. Mesmo 

sendo de alto consumo, ela vem embalada como arte fina.”. 

A artista é conhecida como uma grande colecionadora de arte nos 

Estados Unidos. Sua coleção pessoal é estimada em mais de 80 milhões de dólares, 

incluindo obras de Pablo Picasso, Frida Kahlo, Edward Hopper. Salvador Dali, Man 

Ray e Damien Hirst. No início de sua carreira, entre os anos 1970 e 80, namorou 

Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988) – expoente artista de arte urbana, cujas telas 

exploram o grafite e o neoexpressionismo – e se aproximou de nomes como Andy 

Warhol e Keith Haring. Haring e sua obra tornaram-se inspiração contínua em seus 

trabalhos, estando presente em figurinos (The Virgin Tour, 1985) ou em imagens nos 

telões de LED que servem como cenários em suas turnês mais recentes (Sticky & 

Sweet WorldTour, 2008-2009). A artista também apoiou e patrocinou exposições de 

importantes artistas de vanguarda como Cindy Sherman e Tina Modotti, para citar 

alguns. 

Como mecenas ou como uma apaixonada colecionadora, ela permitiu que 

o trabalho destes artistas que conheceu, estudou e se aproximou ao longo dos anos 

inspirassem seus trabalhos. Como uma esponja cultural, ela empregou em seus 

videoclipes elementos de diversos profissionais. Alguns artistas cujas obras podem 

ser encontradas nos videoclipes dessa cantora americana são: Horst P. Horst (vídeo 

Vogue, 1990), Guy Bourdin (vídeo Hollywood, 2003); Cindy Sherman (livro Sex, 

1992); Salvador Dali, Leonor Fini, Remedios Varo, Lucian Freud e Frida Kahlo (vídeo 

Bedtime Story, 1995); Andy Warhol (vídeo Deeper and Deeper, 1993); Eric Stanton 

(vídeo Human Nature), Mr. Brainwash (capa do álbum Celebration, 2010), e J. 

Howard Miller (telões da turnê The MDNA Tour, 2012), entre outros. A estética de 

seus trabalhos adicionada à arte representa a longevidade de seu trabalho no 

cenário pop (DAVIES, 2011). 
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Figura 9. Imagens de obras de (esquerda) Keith Haring no show Sticky and Sweet Tour. Figura 10. 
Imagens de obras de (direita) J. Howard Miller no show The MDNA Tour (2012). 
 

Outra artista que Madonna tem utilizado com frequência e cujas pinturas 

exerceram influência mais significativa sobre o seu trabalho seria Tamara de 

Lempicka. No começo dos anos 1980, Madonna começou a colecionar pinturas da 

artista antes mesmo de seu renascimento no mercado de artes plásticas. Logo 

depois, os preços de seus quadros aumentaram de forma acentuada. Consta que 

Madonna teria comprado as telas Andromeda (1929), Nana de Herrera (1928), Nude 

with a Dove (1928), e Femme with Guitar (1929), entre vários outros, emprestando 

tais pinturas para galerias em retrospectivas da obra da artista. 

A cantora utilizou várias pinturas de Lempicka em seus trabalhos. No 

vídeo Open Your Heart (1987) de Jean Baptiste Mondino, ela utiliza uma grande 

reprodução de Andromeda (1929) na fachada de um antigo clube de striptease. Em 

Express Yourself (1990), de David Fincher, mesmo o vídeo remetendo ao clássico 

filme de Fritz Lang Metropolis (1927), percebe-se semelhanças nos quadros Retrato 

de Marjorie Ferry (1932) e Dormeuse (1935). Vogue (1990), também dirigido por 

David Fincher, apresenta já nas cenas iniciais as pinturas Andromeda (1929), 

Femme with Guitar (1928), além da referência direta a Horst P.Horst com seu Corset 

Mainbocher (1939) numa sequencia já ao final do vídeo, sem falar a clara 

homenagem ao cinema em preto e branco antigo. No filme que dirigiu em 2011, 

intitulado WE, sobre o relacionamento de Edward VIII e Wallis Simpson, Madonna 

apresentou várias referências ao trabalho de Tamara, assim como o período Art 

Deco10, época em que se passa o enredo do filme. 

                                                           
10

ArtDeco – O termo ArtDeco originou-se em Paris em 1925. Refere-se ao movimento popular 
artístico que envolve o período entre 1915 a 1945, envolvendo trabalhos e obras de arquitetura, 
decoração, moda, arte, desenho industrial, cinema, artes gráficas, publicidade, mobiliário. As 
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Figuras 11, 12 e 13. Cenas de Open Your Heart (1987), de Madonna com a reprodução de 
Andromeda, de Tamara de Lempicka. 
 

Além de inserir tantos elementos cinematográficos e artísticos à sua obra, 

Madonna arriscou-se em projetos que iam além da representação visual de sua 

música, sempre alavancados pela forte influência da artista na mídia. Em 1992, a 

cantora lançou o controverso livro Sex que, juntamente com o álbum Erotica e o 

filme Corpo em Evidência, estrelado por ela, formavam um ambicioso e pioneiro 

projeto multimídia, praticamente inédito na época. O livro apresenta uma luxuosa 

coleção de fotos que exploram as supostas fantasias sexuais da artista. Fotografado 

pelo renomado fotógrafo de moda Steven Meisel, contava com a presença ilustre de 

alguns convidados como Naomi Campbell, Vanilla Ice, Udo Kier e Isabella Rossellini. 

Em 2003, ao lado do também fotógrafo Steven Klein, Madonna realiza o 

projeto X-static Proc=ess. Trata-se de uma instalação de arte que unia vídeos e 

fotos da artista, seguindo passos de Joseph Beuys e Cindy Sherman. Nele, a dupla 

explora a temática do corpo como arte, além da sexualidade, da violência, da 

religião e várias referências a outros trabalhos e à vida pessoal de Madonna, 

sugerindo leituras muito mais que as explicando ao público. Em 2004, a exposição 

transformou-se num livro fotográfico de arte. 

 

                                                                                                                                                                                     
principais características são as linhas geométricas, privilegiando a aerodinâmica, e inspiradas por 
diversas culturas antigas, como a Grécia e o Egito. Fonte: http://www.artdecobrasil.com/home.php 
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Figuras 14 e 15. Fotografias do projeto X-static Proc=ess (2003) 

 

Seguindo a ideia de arte como expressão de seu trabalho, Madonna 

realizou outro projeto multimídia em 2013. Com o nome de Secret Project, a cantora 

definiu-o como manifesto online para a luta pelos direitos humanos e a livre 

expressão da arte. Trata-se de um curta metragem de 17 minutos produzido e 

dirigido por Steven Klein e Madonna. Filmado em preto e branco, intercala discursos 

da artista, dança, cenas fortes de violência e tortura. A ideia é que, através de um 

site chamado Art for Freedom, pessoas do mundo inteiro possam acessar e se 

expressar sobre o que pensam sobre arte, amor, individualidade, liberdade e 

expressão, através de um vídeo, de um poema ou uma fotografia. O vídeo foi 

lançado gratuitamente na rede no site de compartilhamentos BitTorrent e 

disponibilizado no canal Youtube. O projeto foi exibido também em praças e locais 

públicos nas cidades de Nova York, Paris, Berlin, Londres, Los Angeles e Rio de 

Janeiro, entre outras. Também faz parte do projeto o apoio a ONGs e artistas que 

lutam por justiça ao redor do mundo. Com auxilio de um curador convidado, o 

projeto doará uma premiação para a organização ou artista vencedor que melhor 

expressem os valores e o poder da arte como manifestação de liberdade. 
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Figura 16. Cena do curta Secret Project (2013). 
 
 

Como dito anteriormente, Madonna é o produto de um universo de 

imagens que se transformarão em seu legado. Muito mais que sua música ou seus 

shows, serão seus vídeos e as mensagens empregadas neles que sustentam sua 

identidade como artista contemporânea. 

 

Sua obra torna-se cada vez mais complexa, e é precisamente essa 
complexidade, bem como seu sucesso contínuo, que faz de Madonna um 
objeto controverso para a análise acadêmica nos últimos anos. Madonna 
permite muitas interpretações, até contraditórias, com base em seus textos 
polissêmicos e modernistas e nas consequências culturais contraditórias. (...) 
é uma provocação constante a revelar a primazia da moda e da imagem na 
cultura contemporânea e a qualidade de construto social da identidade. 
(KELLNER. 2001, p.375) 

 
 

Essa argumentação de Douglas Kellner sintetiza a escolha da artista 

neste trabalho e sua importância nos estudos culturais contemporâneos. Para 

desenrolar e aprofundar em seu manancial referencial, é necessário desvencilhar-se 

de algumas críticas textuais e analisar com mais atenção o cenário pop que a cultura 

constrói nesses últimos trinta anos. A arte de Madonna faz-se pela convergência de 

muitas outras. Com isso, apresenta possibilidades de manter a arte em viva e 

influente para outras gerações. 
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4. HISTÓRIAS DE NINAR EM ARTE E VÍDEO: ESTUDO ANALÍTICO 

DAS IMAGENS 

 

O processo de produção deste trabalho não é recente e percorreu todo o 

período acadêmico. Das noções de linguagem e texto às teorias e conceitos de 

comunicação e cultura. Da pop art e da arte contemporânea em História da Arte às 

novas tecnologias e formas de se fazer cultura em tempos virtuais. Dos sonhos e da 

psicanálise de Freud em Psicologia ao subjetivismo e às múltiplas leituras da 

imagem absorvidas na semiótica. O aprendizado e a vivência nestas disciplinas 

estão condensados neste texto, buscando dialogar e interagir com o objeto de 

estudo. 

Inicialmente, a partir do contato com o artigo de Alexandre Santos 

“Desvendando o clipe Bedtime Story” (2009), foi definido o tema que se 

transformaria nesta monografia, optando, a princípio, por seguir uma análise 

semiótica das imagens do vídeo ou das obras lá encontradas. Como o texto de 

Santos já trazia em seu conteúdo essa observação, em nada acrescentaria uma 

nova leitura da análise. Dessa forma, foi relembrando as noções de arte e cultura 

pop, em contraponto à ideia empregada pela Escola de Frankfurt, de que a arte 

estaria condenada ao esquecimento, que se resolveu tratar de um produto midiático 

que trouxesse em seu conteúdo elementos de artes plásticas e assim, analisar o 

emprego dos mesmos nesta situação. 

O produto escolhido seria um vídeo: Bedtime Story, de Madonna, 

analisado no artigo de Santos, mas agora sob o prisma da análise de suas imagens 

e no surrealismo que lá é representado. No lugar das mensagens subliminares e do 

simbolismo puro, optou-se pela busca da compreensão das imagens daquelas obras 

no meio da narrativa de um videoclipe pop. Tal análise tornaria a discussão mais 

próxima da proposta inicial de observar a arte no meio da seara midiática que a 

cultura pop construiu ao longo dos anos. Além disso, a aproximação com o material 

e com a obra da artista também ajudou na escolha final do objeto de estudo. 

Durante o processo de pesquisa e análise, em razão da complexidade 

dos elementos teóricos, optou-se por, primeiramente, fazer uma descrição da obra 

em si, para então se deparar com os questionamentos envolvidos nesta discussão. 

Observa-se, no vídeo, a presença de várias lacunas. São percepções e leituras que 
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fogem da proposta principal deste trabalho ou não serão cobertas em 

aprofundamento, mas que podem se transformar em futura pesquisa na extensão 

deste estudo. São eles: o simbolismo e a análise semiótica presentes nas imagens; 

os pensamentos de Freud sobre os sonhos; o aprofundamento do conhecimento 

sobre o surrealismo como escola de arte e suas influências no cinema e na arte 

contemporânea; além da própria obra da cantora Madonna como objeto 

comportamental e cultural. 

Durante a análise, foram encontrados mais de trinta elementos de outras 

culturas e expressões de arte no videoclipe. Entretanto, neste recorte, em razão do 

estudo feito, serão focadas quinze obras de arte de artistas que serviram de 

inspiração ou releitura de imagem para o trabalho de Madonna, além de cenas de 

vídeos cuja direção se utilizou de elementos semelhantes aos utilizados no vídeo, 

em situações igualmente semelhantes no que diz respeito à temática e à narrativa. 

Com as obras selecionadas, será feita, enfim, a análise das cenas que aparecem 

representadas em Bedtime Story e com isso, o resultado da análise proposta. 

A imagem observada provoca a criação de um novo texto, ou como disse 

Louis Marin11: “A imagem atravessa os textos e muda-os; atravessados por ela, os 

textos transformam-na”. É a busca da transformação, das leituras e percepções da 

imagem que segue esta análise. A possibilidade de transformação de arte em novo 

contexto de leitura. 

 

4.1 Imagem como plataforma dos sonhos 

 

Uma das definições mais antigas para o termo imagem vem de Platão12: 

“chamo de imagens em primeiro lugar as sombras, depois os reflexos que vemos 

nas águas ou na superfície de corpos opacos, polidos e brilhantes e todas as 

representações do gênero” A imagem contemporânea traduzida na mídia, 

especialmente através da televisão, do cinema e do próprio videoclipe, coexiste com 

a fotografia, a pintura, o desenho, a gravura e todos os meios de comunicação e 

expressão visual que podem se constituir como imagens (JOLIE, 1994).  

Os paradigmas existentes no processo de produção da imagem foram 

definidos por Noth (apud SANTAELLA 2007). Eles são definidos como pré-

                                                           
11

 Louis Marin. Des pouvoirs deI 'image. Paris: Seuil, 1993. 
12

 Platão. La République. Tradução E. Chambry. Paris: Les Lettres, 1949 
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fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico. O paradigma pré-fotográfico está presente 

nas imagens produzidas de forma artesanal, como as pinturas, desenhos, esculturas 

e gravuras. O paradigma fotográfico é constituído de imagens produzidas a partir da 

captação física de elementos e de uma conexão dinâmica entre objeto e autor, 

dependendo de um instrumento de registro, implicando na presença necessária de 

situações e objetos reais que já existiam anteriormente ao registro. É neste conceito 

que se encontram o cinema, a fotografia, a televisão, o vídeo e mesmo a holografia. 

O terceiro conceito encontrado – pós-fotográfico – refere-se às imagens sintéticas e 

infográficas construídas através da computação, alheias a qualquer dispositivo 

fotossensível, seja ele químico ou eletrônico. 

Pertencentes ao segundo paradigma, os videoclipes são constituídos e 

interpretados como um conjunto sistemático de signos que nasceu da mistura de 

linguagens: o vídeo (imagem) e a música. Além disso, o gênero videoclipe traduz-se 

como uma linguagem híbrida que requer uma forma de análise na qual se interprete 

a maneira como os signos se unem e formam linguagens similares ou 

propositalmente paradoxais de leitura. 

Dura-Grimalt (1988, p.23) propôs a categorização do formato em três 

tipos básicos. O primeiro trata-se daqueles que utilizam da estrutura clássica a qual 

se mesclam voz e imagem do artista; o segundo apresenta o artista canta e 

interpretando um personagem, numa narrativa pré-definida por um roteiro. O terceiro 

e último tipo explora a narrativa de outras formas, incluindo a ausência da imagem 

do artista. Esta tipologia apresentada por este autor é essencial para a construção 

de uma base teórica que compreenda o videoclipe como expressão cultural e para 

defini-lo como narrativa audiovisual. 

Para contribuir no estudo e nas tipologias do videoclipe, a autora E. Ann 

Kaplan, em seu livro Rocking Around the Clock13 (1987), dividiu o gênero em cinco 

categorias distintas: românticos, socialmente conscientes, clássicos, niilistas e pós-

modernos.  

Na primeira categoria, estão os vídeos cuja ideologia remete aos anos 

1960, que trazem em seus conteúdos encontros e desencontros amorosos, 

baseados em referências estéticas e afetivas de uma vida cotidiana. A segunda traz 

                                                           
13

 KAPLAN, E. Ann, Rocking Around the Clock: Music Television, Postmodernism, and Consumer 
Culture, Editora Mathuen, 1987 
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elementos narrativos e não-narrativos definindo de forma mais clara uma postura 

ideológica reacionária.  

Os videoclipes clássicos espelham-se na estética do cinema comercial 

americano, apresentando características como o olhar masculino do mundo, 

principalmente definindo a mulher como objeto de desejo, a presença de mocinhos e 

bandidos na narrativa que, também, parodia outros gêneros cinematográficos como 

o terror, o suspense e a ficção científica.  

Os niilistas, influenciados pelo Expressionismo Alemão14, muito comuns 

em vídeos de bandas de heavy metal, misturam em suas imagens temas 

controversos como sadismo, androgenia, masoquismo, sexo e violência, embalados 

numa edição rápida. 

A última categoria definida por Kaplan – vídeos pós-modernos – é 

exatamente aquela na qual se situa Bedtime Story, já que sua narrativa “se recusa a 

assumir uma posição clara diante de suas imagens, seu hábito de margear a linha 

da não-comunicação de um significado claro” (1987, p.86). Tal narrativa é 

descentralizada e fragmentada em uma cadeia coerente de significados, 

apresentando novas leituras e abusando de referências audiovisuais populares e 

eruditas. Este conceito de videoclipe também se encaixa com a produção autoral de 

Mark Romanek em seus trabalhos audiovisuais. 

Ressalta-se aqui que a duração curta de um videoclipe permite concentrar 

a atenção nos seus elementos e referências mais significativos, detalhadamente, 

esmiuçando os conceitos empregados. Desse modo, segundo Machado (2008, 

p.211), pode-se repeti-lo como metodologia, de modo a explorar as possibilidades 

de estruturação e funcionamento da obra e buscar a compreensão da função de 

cada um de seus elementos no todo. 

  

                                                           
14

Expressionismo Alemão – estilo cinematográfico que teve seu auge nos anos 1920 e se 
caracterizava pelas distorções de cenários e personagens, na utilização de maquiagem, recursos de 
fotografia e outros mecanismos, que tinham como objetivo mostrar a forma como seus idealizadores 
viam o mundo e suas realidades. Os filmes Metropolis, de 1927, de Fritz Lang, Dr. Caligari de 1919, 
de Robert Wiene e Nosferatu, de 1922, do cineasta Friedrich Wilhelm Murnau, são algumas das 
obras mais famosas que seguem este gênero. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo_alemao 
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4.2 Bedtime Story: sonhos, mensagens e sentidos 

 

História de Ninar 
 

“Hoje é o último dia em que uso palavras  
Elas se foram, perderam seu significado 

Não funcionam mais 
Viajando, abandonando a lógica e a razão 

Viajando para os braços do inconsciente (...) 
Palavras são inúteis, especialmente as sentenças 

Elas não significam nada 
Como posso explicar como me sinto? (...) 

Viajando, viajando  
Viajando, viajando, nos braços da inconsciência 

E tudo que você aprendeu até agora 
Tente esquecer 

Eu jamais te explicarei novamente.”. 
 

(Tradução livre de trechos de Bedtime Story, 1994, Björk, Hooper, De Vries). 
 

Mesmo tendo iniciado este trabalho explorando os conceitos e a 

importância da pop art na discussão feita para este estudo – a presença da arte 

numa obra de cultura pop como o videoclipe em questão – foi no surrealismo que 

diretor e artista foram buscar suas inspirações.  

A arte surrealista, dentro das expressões modernas, apresenta um novo 

conceito de libertação do ser através da libertação de seu espírito, rendendo-se à 

fantasia, ao seu imaginário. Tocando no íntimo humano, atingindo o subconsciente e 

traduzindo o que os surrealistas chamam de “suprarrealidade”, o ponto em que o 

sonho e o despertar se encontram. André Breton (2007) define em seu Manifesto 

Surrealista o conceito da expressão ditada “do pensamento, na ausência de todo o 

controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral”. 

Em entrevista concedida ao jornalista Kurt Loder, da MTV americana, em 

1995, na festa de lançamento do videoclipe Bedtime Story, Madonna fala a respeito 

do processo de criação do vídeo, no que concerne às suas referências: 

 

a ideia original do vídeo vem de três artistas femininas surrealistas: 
Remedios Varo, Frida Kahlo e Leonora Carrington. Esta foi a jornada inicial 
de onde o conceito veio. Todas as obras são muito femininas, estas 
mulheres faziam imagens de si mesmas, representando sua dor, a 
maternidade, o nascimento. Representam o feminino, não de uma maneira 
simplista, diminuída, mas através de simbolismos presentes nas cenas (...). 
Eu o vejo (o vídeo) como uma perspectiva feminina sobre vida e morte”, 
(Madonna em entrevista a Kurt Loder, em Fevereiro de 1995) 
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Com um pouco mais de quatro minutos, Bedtime Story é a representação 

visual para a música de mesmo nome da artista e dirigido de forma conceitual por 

Mark Romanek. Em uma breve discrição inicial, o vídeo mistura imagens lisérgicas, 

surrealistas e um amontoado de simbolismos relacionados, principalmente, ao 

imaginário cristão e islâmico. Como num sonho, a ideia principal é de sonho, de 

morte e vida, nascimento e renascimento através da expressão artística, pregando a 

criação através do inconsciente, a obra de arte como concretização visual dos 

sonhos, algo que não se pode expressar com palavras, abandonando a lógica e a 

razão, como a letra da música fala acima (SANTOS, 2009). 

Foram criados programas e softwares especialmente para a produção e 

criação dos efeitos especiais utilizados no vídeo, que tornaram a obra audiovisual 

uma das mais caras já feitas na história. Mas todo o esforço foi recompensado. 

Como dito no capítulo anterior, o vídeo faz parte do acervo do Museu de Arte 

Moderna de Nova York e foi exibido em diversas galerias, além de fazer parte 

também da coleção permanente do London´s Museum of Moving Image15, inserindo-

se de vez na concorrida seleção de obras audiovisuais contemporâneas do local. 

O vídeo tem como fio condutor a música de autoria da cantora islandesa 

Björk, que, mesmo com sua forma muito particular de abordagem e construção de 

letras e organização de versos, concedeu a canção à Madonna, que captou o clima 

e serviu de experiência audiovisual embrionária para seus projetos seguintes. Mark 

Romanek já havia dirigido Madonna no vídeo de Rain, de 1993, e pediu diretamente 

à cantora que, se ela lançasse Bedtime como single comercial, ele queria dirigi-lo. 

Assim aconteceu. O próprio Romanek, em uma visita à casa da cantora, 

anteriormente ao processo de produção, percebeu a presença de alguns dos 

quadros das artistas citadas como referências no vídeo, em seus cômodos e, 

posteriormente em conversa com Madonna, decidiu utilizar tais imagens e propostas 

visuais para abordar a temática.  

A tomada inicial do vídeo apresenta um grande desenho ocular ao fundo 

que sugere a inicialização de um sistema operacional dando as boas vindas à 

viagem pelo inconsciente que acontecerá. Predominando tons de azul e indicando 

algo onírico, etéreo, de abstração da mente, a cena mostra, na sequência, Madonna 

                                                           
15

 Informação presente no livro Madonna, Like na Icon, O´BRIEN, Lucy, Editora Nova Fronteira, 2007, 
p.274. 
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deitada numa espécie de mesa cirúrgica, com fios ligados a ela e uma forte luz 

branca sobre seu corpo, em coma, sussurrando palavras soltas, que correspondem 

a trechos da letra e sugerindo que está em um transe induzido. Após cinquenta 

segundos, uma imagem holográfica de seu rosto aparece num monitor convidando 

“let´s get unconscious, honey” (vamos ficar inconscientes, querido). O sonho começa.  

Nos acordes seguintes, um chapéu flutua em direção a uma porta 

fechada e dois cajados se cruzam para serem pegos por um braço masculino e 

outro feminino. A cantora reaparece e um enorme girassol se move nas suas costas; 

percebe-se, a partir de então, a presença de cores mais quentes como o amarelo, o 

marrom, o laranja, que dão uma textura amadeirada ao cenário.  

O ambiente assemelha-se a um mosteiro e novos personagens são 

inseridos na narrativa: um menino sentado sendo coberto por um rapaz em pé; um 

homem obeso sentado de costas, vestido apenas por um tecido vermelho da cintura 

para baixo; uma figura feminina de longos cabelos ruivos e cacheados; um homem 

negro em transe que, em sua mão, move um quadrado metálico que flutua, onde 

aparece o rosto de Madonna cantando “travelling... leaving logic and reason...” 

(viajando... deixando a lógica e a razão), sugerindo que ali nada relacionado à razão 

faria sentido, tudo é possível, já que é sonho. É a deixa para entrar a figura de um 

monge que se multiplica no cenário.  

Aos 01:35min, a cantora aparece com o corpo submerso, somente do 

colo para cima exposto e três esqueletos de cabeça animal a sua volta. Na 

sequência, o monge da cena anterior e suas imagens múltiplas voltam girando e 

flutuando, enquanto a imagem de Madonna com os olhos fechados se reflete na 

água. Os tons de azul começam a se alternar com o tom marrom do cenário: o 

sonho e a realidade, mesmo alterada, interagindo. 

Um ancião a observa do teto do mosteiro, com o céu azul escuro da noite 

ao fundo, enquanto uma tomada mostra as mãos de Madonna dentro da água com a 

luz da lua sendo refletida. Logo após, a frase “words are useless especially 

sentences” (palavras são inúteis especialmente as frases) aparece escrita no fundo 

do recipiente em que ela se encontra. 

A tomada seguinte mostra um pé sobre palavras islâmicas escritas no 

chão, ao lado de um cacho de uvas, que são esmagadas na sequência. A cantora 

surge, em seguida, grávida, no meio de dois pavões posicionados um de cada lado, 

no cenário que traz traços arredondados, que podem ser indícios de passagem, um 
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portal entre as realidades. Aqui há a descrição do vídeo, as interpretações de suas 

mensagens serão feitas no item a seguir. 

A cena seguinte é de duas figuras idênticas de mãos dadas: suas 

cabeças são espelhos que refletem a imagem do rosto de Madonna olhando um 

para o outro; o reflexo de um é o reflexo de ambos. A tomada volta para a imagem 

dela grávida dando a luz a uma revoada de pombas brancas, alternando com a sua 

imagem descansando no colo de um esqueleto humano. Vida e morte, alternando 

entre si. Nesse momento, seu corpo flutua num corredor sendo observado pelo 

personagem do menino, cuja imagem também é multiplicada. Aos 3:10min, sua 

imagem aparece numa tela cantando “and inside we’re all still wet, longing and 

yearning, how can I explain how I feel?” (e lá dentro todos ainda estamos molhados, 

tendo lembranças nostálgicas, como posso explicar como me sinto?). A sequência 

que aparece é de uma luz que surge na testa da cantora e tomadas rápidas dos 

demais personagens, entrecortadas com sua imagem flutuando e seu corpo físico 

tendo espasmos involuntários, como se alcançasse o clímax do sonho antes de 

despertar. 

Para encerrar o vídeo, Madonna aparece com seus lábios no lugar dos 

olhos e seu olho substituindo sua boca, cantando: “and all that you’ve ever learned, 

try to forget” (e tudo o que você aprendeu até agora, tente esquecer) para, em 

seguida, ao despertar, cantar “I’ll never explain again” (eu jamais te explicarei 

novamente). 

Após a descrição de elementos, personagens e cenários do vídeo, serão 

analisadas as aplicações das referências no vídeo analisado. 

 

4.3 Análise de contexto: aplicações dos elementos no conteúdo 

 

Metodologicamente, foi feita a escolha da descrição inicial do videoclipe 

em questão, Bedtime Story, como uma abordagem de suas imagens de forma 

analítica. Para Martine Joly (1994, p.44), interpretar uma mensagem, analisá-la não 

se resume apenas em encontrar outra mensagem preexistente, mas compreender o 

que tal mensagem, em novas circunstâncias, provoca de significações, separando o 

pessoal do coletivo. 
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A mensagem está ai: devemos contemplá-la, examiná-la, compreender o 
que suscita em nós, compará-la com outras interpretações; o núcleo 
residual desse confronto poderá, então, ser considerado com uma 
interpretação razoável e plausível da mensagem, num momento X, em 
circunstâncias Y. (JOLY, 1994, p.44 e 45) 
 
 

A imagem, como mensagem visual compreendida entre expressão 

artística ou cultural e comunicação, é a premissa para o estudo dos elementos 

dentro do horizonte de expectativas que se formam no contexto desta análise. O 

videoclipe, como gênero audiovisual, que tem o hibridismo de elementos em sua 

essência, também permite que o estudo feito se faça possível, dentro das inúmeras 

leituras que se possa ter da obra analisada. As supostas referências encontradas no 

videoclipe Bedtime Story não podem, assim, ser atribuídas a elas como um 

significado literal e sim a partir da leitura particular do autor que as observa. 

Uma das primeiras imagens do vídeo é o desenho de uma figura 

semelhante a um olho humano. O surrealismo presente nas obras em questão traz 

de forma recorrente em seus temas, influências religiosas e espirituais. 

Possivelmente, a imagem se refere a um símbolo pagão. Muitas tradições antigas 

interpretavam o olho como símbolo de ideias, conceitos e abstrações, além da 

presença de Deus, onipresente. Aquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode, usado 

como um amuleto protetor para recarregar o espírito, restaurando-o e curando-o. 

Também símbolo da sensibilidade energética e do dom da clarividência. Madonna 

traz aqui o simbolismo da proteção sobrenatural na entrada do portal de seus 

sonhos. 

 
Figura 17. Cena inicial do vídeo Bedtime Story (1995) 
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As cenas que mostram a luz da lua refletida na água tem a referência 

direta a duas pinturas surrealistas da artista plástica espanhola Remedios Varo: 

Nacer de Nuevo (1960) e Reflejo Lunar (1957). No primeiro, Varo apresenta uma 

mulher que atravessa uma parede, seu corpo nu e jovem; há a presença de um copo 

com um líquido com a lua crescente refletida nele e todo o cenário é invadido por 

uma vegetação fértil, elementos que acompanham o despertar psíquico e o 

renascimento feminino. 

.  

 
Figura18. (Alto) Cena do vídeo.Figura 19. (esquerda) Nacer de Nuevo e Figura 20. (direita) Reflejo 

Lunar, obras de Remedios Varo. 
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Remedios Varo também pode ter sido inspiração, com sua obra Creación 

de las Aves (1958), na imagem do vídeo em que percebemos uma personagem com 

uma espécie de objeto ocular que remete a uma coruja, com um lado côncavo e 

outro convexo, proporcionando a ideia de infinito e continuidade. Muitas de suas 

pinturas refletirão o seu interesse, compartilhado por Leonora Carrington e Eva 

Sulzer, por atividades metafísicas e espirituais, Varo deu inúmeras palestras sobre 

temas relacionadas a feitiçaria, magia, alquimia medieval, misticismo, filosofia, 

psicanalise junguiana e lendas de origens diversas. No vídeo, a referência é rápida, 

mas pertinente ao tema do sobrenatural, do desconhecido. 

Figura 21. Cena do vídeo. Figura 22. Pintura Creacion de las Aves, de Remedios Varo 

 

Outra clara influência da pintora espanhola é a alusão ao quadro Los 

Amantes (1963). Representando a união amorosa em perfeição, dois corpos 

aparecem, mas suas almas se tornam uma só, seus rostos refletidos no espelho é o 

reflexo dos dois numa imagem única. Remedios Varo acreditava no amor como 

expressão maior, em que a liberdade de cada um e o desenvolvimento espiritual 

constitui a definição de relacionamento perfeito. O conhecimento da alma do outro 

reflete no autoconhecimento, na autodescoberta, como sugere o vídeo. 

 

 

Figura 23. Cena do vídeo. Figura 24. Pintura Los Amantes, de Remedios Varo. 



 
 
 

50 
 

Um tema fortemente presente no vídeo é a maternidade. Madonna 

aparece grávida numa cena, com um pavão em cada lado, remetendo ao quadro 

Peacocks of Chen (1971), da pintora britânica Leonora Carrington. O pavão, no 

cristianismo antigo, simbolizava o renascimento e era relacionado à Páscoa. Para 

outras culturas, o animal significava eternidade, devido à crença que sua carne não 

se deteriora após a morte. A gravidez no vídeo representa a mulher e sua gestação, 

o milagre da vida que se instala naquele período, o nascimento da criança que 

simboliza o renascimento da mãe. Pouco depois do lançamento do videoclipe, 

Madonna engravidaria de sua primeira filha. A temática do nascimento e 

renascimento mais uma vez representada. 

 

Figura 25. (Alto) Cena do vídeo. Figura 26. (Abaixo) Pintura Peacocksof Chen, de Leonora Carrington 
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A cantora aparece em seguida dando à luz uma revoada de pombas 

brancas. Nesta cena, apesar de ter uma rápida lembrança a Creacion de las Aves 

de Remedios Varo, é influenciado mais diretamente por outro quadro da mesma 

pintora: Les Feuilles Mortes (1956). A pintura surrealista The Giantess (1950), de 

Leonora Carrington também é uma possível inspiração, dadas as similaridades entre 

as imagens. Na obra de Carrington, uma mulher gigante de rosto angelical chega a 

uma aldeia viking, carregando consigo um ovo que simbolizaria seu espírito guardião. 

No vídeo, a maternidade simboliza a proteção espiritual, se considerarmos a 

imagem das pombas como símbolo cristão do Espírito Santo. 

 

Figuras 27 e 28. Cenas do vídeo 

 
Figura 29. Pintura Les Feuilles Mortes de Remedios Varo. Figura 30. Pintura The Giantess, de 

Leonora Carrington 
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Por isso, as obras de Carrington estão presentes em várias cenas do 

videoclipe. O ovo como proteção da vida que está ali dentro, como renovação da 

vida, através da criança que nascerá. Este elemento está presente nas obras Ab eo 

Quod (1956) e Quería ser Pájaro (1960), cujos elementos também têm semelhanças 

a cenas do vídeo de Madonna. 

Figura 31. (Alto) Cena do vídeo. Figuras 32 e 33. Pinturas Ab eo Quod (esquerda) e Queria ser 
Pájaro (direita), de Leonora Carrington. 

A pintura L’amitié (1958) da artista argentina Leonor Fini – outra artista 

muito encontrada no vídeo, mesmo sem a confirmação de Madonna – aparece 

representada na imagem da cantora acolhida por um esqueleto. Na obra de Fini, a 

intimidade feminina é captada num universo onírico, sempre questionador, envolto 

em dor e mistério. Outras cenas em que se percebe a influência de Fini é na cena 
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que Madonna flutua por um corredor, diante do olhar de crianças – pintura Vision 

Roja (1984) – e em outra que a cantora aparece submersa com três crânios animais 

em sua volta, remetendo à The Ends of the Earth (1949). 

 

Figura 34. Cena do vídeo. Figura 35. Pintura L’amitié, de Leonor Fini. 

 

 
Figura 36. Cena do vídeo. Figura 37. Vision Roja, de Leonor Fini. 

 

 
Figura 38. Cena do vídeo. Figura 39. Pintura The Ends of the Earth, de Leonor Fini. 

 

A pintora mexicana Frida Kahlo tem sua obra Diego y Yo (1949) como 

inspiração na cena em que Madonna tem um olho no lugar da boca e bocas no lugar 

dos olhos. Na obra de Kahlo, o terceiro olho de Diego (Rivera, seu marido) 
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representava a admiração que a pintora tinha por sua inteligência, ao mesmo tempo, 

que as lágrimas de Frida sugerem a ideia de sofrimento e tristeza no relacionamento. 

No vídeo, a alternância de boca e olhos dentro do conceito das imagens, podem 

significar novas possibilidades de comunicação e pensamento, fugindo do padrão, 

das linhas convencionais. 

Figura 40. Cena do vídeo. Figura 41. Pintura Diego Y Yo, de Frida Kahlo. 

 

Outra obra de caráter surrealista que encontramos em Bedtime Story é 

Naked Man, Back View (1991-1992), do artista britânico Lucian Freud, neto do 

psicanalista que tanto explorou o sonho como estudo. Freud 16  defendia que o 

formato do sonho gerava um caráter transitório em relação ao pensamento de vigília, 

como se a mente humana apresentasse imagens de um filme que foge do formato 

de vida cotidiana. O sonho, o onírico como tema e condução de uma narrativa vem 

ao encontro do conceito apresentado no vídeo. 

Figura 42. Cena do vídeo. Figura 43. Pintura Naked Man, Back View, de Lucian Freud 

Mesmo focado na arte e nas ideias surrealistas, Bedtime Story é um dos 

vídeos com mais referências ligadas a símbolos religiosos cristãos e islâmicos da 

                                                           
16

 SIGMUND, Freud. Sobre os Sonhos. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1973. 
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cantora. Madonna apresenta o tema de forma recorrente em sua carreira, incluindo a 

cruz católica e outros simbolismos em seus figurinos e cenários e trazendo novas 

possibilidades de leitura dos mesmos. No vídeo, há a presença do peixe, símbolo 

antigo dos cristãos, usado na antiguidade como identificação quando eram 

perseguidos. Uma forma de se apresentarem uns aos outros sem precisar do uso 

das palavras, o que explica a cena de um peixe nadando sobre a frase “Words are 

useless, specially sentences” (Palavras são inúteis, especialmente as frases). Esta 

cena tambem remete à obra March Sunday (1990) de Leonora Carrington. 

 

Figura 44. Cena do vídeo. Figura 45. Pintura March Sunday, de Leonora Carrington. 

 

O vídeo traz muitas outras referências além da pintura, como o filme 

Sayat Nova (1968), do cineasta armênio Sergei Parajanov. O filme, uma obra 

surrealista conhecida no Ocidente como The Color of Pomegranates, traz o tema da 

linguagem da alma, do inconsciente, dos sonhos e está presente nas cenas do pé 

pisando em cacho de uvas sobre palavras árabes escritas no chão e quando a 

criança é coberta. No filme, há também outros simbolismos que Madonna trouxe 

para seu vídeo, como o peixe, a água, o livro aberto e a pomba branca. 

Figuras 46 e 48; Cenas do vídeo. Figuras 47 e 49. Cenas do filme Sayat Nova, de Sergei Parajanov. 
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Bedtime também serviu posteriormente de possivel inspiração para o filme 

The Cell (A Cela, 2000), do cineasta indiano Tarsen Singh. Os Devirches 17 que 

estão presentes no vídeo de Madonna aparecem quase da mesma forma (em 

determinada cena) do filme de Singh. Assim como a cena do cubo metálico 

flutuando é apresentada de forma semelhante no vídeo e no filme. O diretor indiano 

também costuma trazer elementos de arte aos seus projetos cinematográficos, 

aprimorando cenários e elevando a qualidade de sua direção de arte em sua obra. 

 

Figuras 49 e 51. Cenas do vídeo. Figuras 50 e 52. Cenas do filme A Cela, de Tarsen Singh (sentido 

horário). 

Figura 53. Cena do vídeo. Figura 54. Cena do filme A Cela, de Tarsen Singh. 

 

                                                           
17

 Os Devirches são integrantes de uma seita islâmica cuja dança em rodopios contínuos culmina 
com um transe hipnótico, num ritual de entrega cujo objetivo é o êxtase. Em geral, eles defendem a 
mente aberta e a arte. Usam uma camisa branca (que representa uma mortalha) com um casaco por 
cima. Tirar o casaco durante o ritual é nascer para a verdade. Dançam em torno do próprio eixo para 
se sentirem no olho de um furacão, o lugar sossegado em meio à tormenta, e assim se conectam 
com Deus, que está dentro de todos. Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Derviche 
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Dos estudos de Freud à concepção de arte e cultura modernas, o sonho 

representa os mais íntimos pensamentos do homem. A obra surrealista por si 

carrega tal relevância quando não revela ao primeiro olhar as mensagens, são 

necessárias novas observações do espectador. Ao trazer este pensamento ao seu 

vídeo, Madonna propõe uma observação mais criteriosa e mais profunda de seu 

vídeo, muito além do objetivo comercial que o videoclipe um dia teve como principal 

representação.  

A função desta análise está na percepção dos elementos da arte, aqui 

surrealista, dentro da narrativa de um videoclipe, produto símbolo da cultura pop. 

Como estes elementos interagem entre si, como se complementam e auxiliam na 

condução da mensagem que o diretor e a artista pretenderam passar, a partir de 

uma leitura particular, visto que a arte, sua contemplação e interpretação, são únicas 

para cada um. 

 

4.4 Imagens e interpretações: a compreensão desta relação 

 

A imagem e suas leituras têm sua complementaridade. O uso da arte 

como forma de narrativa pode desenvolver uma nova mensagem, mais rica de 

informações, dentro de um universo novo e possível de interpretações diversas. 

Martine Joly (1994, p.114) revela a importância da mensagem plástica, seja como 

imagem ou como texto verbal (leia-se texto como toda e qualquer forma de 

comunicação). A complementaridade verbal pode existir assim como pode 

permanecer “morta” de leituras ao exprimir noções abstratas que apelam para 

simbologias e da interpretação de quem observa. Este revezamento por si só não 

resume a relação entre imagem, sua verbalização e compreensão. 

 

A complementaridade consiste em conferir à imagem uma significação que 
parte dela, sem com isso ser-lhe intrínseca. Trata-se, então, de uma 
interpretação que excede a imagem, desencadeia palavras, um pensamento, 
um discurso interior, partindo da imagem que é seu suporte, mas que 
simultaneamente dela se desprende. (JOLY, M. 1994, p.120) 

 
 

A autora também afirma que imagens e palavras se complementam 

quando se alimentam umas das outras. Filmes e vídeos que contam histórias de 

quadros ou de fotografia. O videoclipe, como mídia híbrida e que sintetiza outras 



 
 
 

58 
 

linguagens, representa imagens que não são suas, como pinturas, fotografia, cinema 

e símbolos do imaginário cultural e social de forte identificação, permitindo pensar 

que a imagem da mídia remete a si própria, constituindo um universo autorreferente. 

Essa autorreferência e esta reprodução propositais e circunstanciais de 

elementos do surrealismo como expressão de arte no videoclipe Bedtime Story são 

os instrumentos de condução para sua ideia de criação. Dissolvendo-os e 

misturando-os a ponto de se complementarem e dialogarem para a mensagem que 

pretende passar ou para as camadas de leituras que podem ser feitas do produto 

final. Como artista contemporânea, Madonna experimenta novas possibilidades para 

que sua música e sua imagem possam ser lançadas no mercado de forma modo 

peculiar, elevando o padrão técnico e sugerindo que seu público ou seus receptores 

pesquisem e construam um repertório mais rico de informação.  

Segundo Corral (2002, p.183), a arte atual está envolta a um emaranhado 

de forças dinâmicas, da globalização às realidades e possibilidades virtuais, do 

saturamento de alguns meios de comunicação à representação digital na produção 

de informação, da democratização da forma como as pessoas criam e se 

comunicam com a Internet ao isolamento social. Por outro lado, a cultura pop pode 

oferecer o alívio que esta corrente mais negativa de pensamento precisa, já que se 

utiliza de certa condescendência e desdém a respeito da obra de artistas e 

realizadores cujos trabalhos fazem uso de tecnologia e da adição de elementos de 

outras expressões, somando aparato e qualidade técnicos e estilísticos, em vez de 

eliminá-los. 

A verdadeira função da arte, segundo Flusser (2002, p.24), é ir 

justamente contra a automação estúpida e a robotização da liberdade e da 

consciência. É este o lugar que interessa ao autor, em que o artista consegue 

traduzir e descrever a sua visão de mundo e realidade, seu íntimo e sua 

idiossincrática forma de ler as coisas que o cercam e o tocam.  

Novas formas de linguagens e representações artísticas nasceram e se 

desenvolveram com o passar dos anos e, com isso, o parâmetro do que se delimita 

como arte ou não. A mesma arte de autoria descrita no surrealismo, em que o artista 

se desprende dos padrões para permitir que sua obra resuma suas impressões de 

vida, também reveste a reinterpretação da forma de se fazer arte, instaurando uma 

nova concepção da visão da realidade, encarando-a de uma maneira mais crítica e 

atenta. E o videoclipe, como expressão que sintetiza a cultura contemporânea, pode 
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aplicar-se à noção da criação destes novos corpos e personagens do universo 

artístico a partir de instalações, experimentos, tentativas e processos colaborativos, 

mantendo a essência da arte como processo de comunicação. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho acadêmico abordou o estudo e a análise da presença de 

elementos da arte comumente conhecida como tradicional, num produto de cultura 

pop, o videoclipe. Descreveu o processo de criação, seus autores e referências, mas 

sem aprofundar na discussão de padrões estéticos e semióticos do vídeo em si. Em 

vez disso, o estudo concentrou-se na percepção e no uso dos elementos na obra 

analisada, bem como na importância deles no contexto.  

Dentro dessa análise, os elementos usados no vídeo representam bem 

mais que simples adornos de luxo, fortalecendo a base narrativa que autor e artista 

pretenderam criar. Eles são peças fundamentais no desenvolvimento do roteiro e na 

escolha do cenário propositalmente onírico, para a representação de suas visões a 

respeito de temas como vida, morte, maternidade e anseios femininos, a partir da 

linguagem visual e subjetiva dos sonhos. Madonna e o diretor, como realizadores, 

não dispuseram as inspirações aleatoriamente, sem nexo, mas contaram uma 

história, surreal e rica em simbolismos e leituras. 

De todo modo, optou-se de analisar o videoclipe sobre a ótica da arte, 

tratando-o como obra de análise, tentando primordialmente interpretá-lo com seu 

enredo, suas referências, suas formas e personagens, como também, os versos da 

música que o conduz. Ajustou-se sua leitura de mundo à da artista e, juntos, criaram 

uma perspectiva do universo e da realidade feminina, além da concepção a respeito 

da simbologia humana sobre vida e morte, com o olhar surrealista. Aqui reside a 

solução metodológica para a escolha deste objeto de estudo; a fonte principal de 

interesse para a pesquisa. 

Traduzir e aprofundar todas as camadas destas leituras levam a outros 

estudos e descobertas. Por isso, a pesquisa não se encerra aqui, já que a artista do 

vídeo escolhido – Madonna – apresenta rica interação com elementos externos ao 

seu trabalho e que podem servir de material de estudo para posteriores leituras. 

Assim como se pretende, futuramente, desenvolver um texto mais aprofundado 

semioticamente, voltando-se para os elementos e para as mensagens subliminares 

que permeiam o vídeo, como já foi mencionado anteriormente ao longo da pesquisa. 

Para finalizar, um texto específico contribui para a conclusão deste 

trabalho sobre a relação da arte e a cultura contemporânea. No filme surrealista Um 
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Cão Andaluz (1928), uma obra de parceria dirigido e escrito por Luis Buñuel e 

Salvador Dali, que trata da reprodução da lógica dos sonhos e do funcionamento da 

mente humana, seus realizadores transformaram os elementos constituintes do 

sonho em símbolos e metáforas, fornecendo lirismo a esta manifestação. Dessa 

forma, o filme provocava encantamento no espectador, tocando suas emoções e 

despertando sua subjetividade ao permitir que este público assimilasse a obra por 

meio do subconsciente, através de uma compreensão sensorial das imagens que 

passavam na tela.  

Em 2004, Madonna refez o videoclipe de Bedtime Story para a sua turnê 

Re-Invention World Tour, recriando cenas deste filme de Buñuel. Tanto o filme 

quanto o vídeo operam por deslocar o desejo por uma linearidade e por uma paz 

que nunca são consumadas. A consciência disso é desnecessária, assim como suas 

interpretações literais. Breton argumenta que “a clareza é vizinha da tolice”. A arte 

não deve se deixar levar pelos apelos e a preguiça convenientes da clareza, 

subestimando a interpretação e o imaginário humano. Aqui se registra a marca do 

realizador e do artista na maneira única de imprimir sua consciência de mundo e 

realidade, além de sua subjetividade através da arte, independente dos elementos 

que usa neste processo, mesmo que seja necessário abandonar a consciência e 

viajar pela imaginação, como sugere a letra de Bedtime Story. 
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