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Whisky, filme de Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll, é o registro da vida de Jacobo 

Köller e Marta Acuña. Aquele é dono de uma velha fábrica de meias na capital uruguai-

a; esta, seu braço direito há muitos anos. Marta e Jacobo são personagens solitários, e a 

chegada de Hérman Köller é a mola propulsora para despertar a antiga rivalidade entre 

os irmãos e para que os silêncios do filme comecem a falar. 

Para Izmirlian (2013), entre esses três personagens, infiltra-se um quarto perso-

nagem, um ambiente decadente que podemos identificar em vários momentos do filme: 

no bar da esquina, onde Jacobo toma o café da manhã todos os dias; na fábrica de má-

quinas velhas; na persiana quebrada; no apartamento em que Jacobo ainda mantém os 

vestígios da enfermidade materna e, especialmente, no hotel e no balneário com suas 

ruas desertas e lojas fechadas. 

Adicionemos a isso o enquadramento imóvel da câmera, a utilização de perso-

nagens amargurados interpretados por ótimos atores sexagenários que ajudam a compor 

a imagem de um país que envelhece, que não tem vigor, que não acompanha “o pro-

gresso” do país vizinho (Brasil). Se no filme de estreia de Rebella e Stoll (25 Watts, 

2001) a impotência da juventude e a falta de vigor denunciam a ausência de crença 

da/na juventude retratada, em Whisky identificamos “os efeitos demolidores de uma 

rotina elevada à máxima potência”, conforme observa Pablo Sánchez Martínez em 

“WHISKY: Crónica de una soledad anunciada” (2012). 

Mas, não apenas a rotina é demolidora. O silêncio também tem os seus efeitos e 

é eloquentemente demolidor, muito mais do que o são as palavras e ações dos persona-

gens. Em Whisky, há solidão e silêncios. Isso mesmo, silêncios: do cotidiano, do ressen-

timento, do afeto, da inércia...  

No filme de Rebella e Stoll, el silencio habla e as imagens significam através do 

silêncio que as perpassa; o sentido é solidão e seus afins: dor, sofrimento, angústia. Em 

Whisky, as imagens ora selecionadas falam de seus personagens, mais precisamente de 

Jacobo, cuja solidão aparece, a nosso ver, multiplicada (ad infinitum?), a exemplo do 

                                                             
1 Este artigo é parte de nossa pesquisa de doutorado intitulada “Expressividade poética à flor da tela: 

janelas para pensar três filmes latino-americanos”, orientada pela Profa. Dra. Genilda Azerêdo (UFPB). 
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que acontece na imagem acima refletida no espelho do elevador do hotel em Piriápolis
2
 

onde estava hospedado com Hérman e Marta. 

Figura 1 – Jacobo dentro do elevador 

 
Fonte: DVD Whisky 

Solidão também “detectada” nos primeiros cinco minutos do filme, na imagem 

pouco nítida de Jacobo, pois só o vemos através do retrovisor. A visão que temos do 

protagonista é indireta, precária, diferente da que teremos de Marta, em uma cena que se 

assemelha a essa, no final da narrativa fílmica. Precária é também a aproximação ao 

mundo de Jacobo por parte das personagens da diegese. O retrovisor, nesse sentido, é 

um indicativo, uma pista de como será difícil para Jacobo o (re)encontro com uma vida 

possível.  

Entendemos que o retrovisor funciona como uma câmera-espelho que nos leva, 

através da escassez de palavras e de imagens solitárias e silenciosas, ao encontro da 

história de uma vida não vivida pelo protagonista. Jacobo é o retrato do homem enluta-

do, melhor dizendo, é o retrato de um homem melancólico. 

Em seu artigo “Luto e melancolia” (1917 [1915], p. 128), Freud define o luto 

como reação a uma perda, quer seja de um ente querido, quer seja “de uma abstração 

que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal etc”.  O pai da psicanálise observa 

que “[s]ob as mesmas influências observamos, em algumas pessoas, melancolia em vez 

de luto” (FREUD, p. 128) e, diferentemente deste, o “sol negro”, para usarmos a ex-

pressão de Julia Kristeva, não aponta para a superação. Vejamos: 

A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento 
doloroso, uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da 

capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição da auto-

estima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e 
pode chegar a uma delirante expectativa de punição (FREUD, p. 128). 

                                                             
2
 Cidade-balneário uruguaia localizada a cerca de 100 Km de Montevidéu. 
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Sol negro ou bile negra, a melancolia tem história – basta vermos o que Moacyr 

Scliar (2009)
3
 nos conta acerca do “mau espírito” que toma conta do rei Saul, no Antigo 

Testamento. Do grego akedia (indiferença), Scliar nos apresenta outra definição para a 

melancolia no início da Idade Média ocidental; segundo o autor, a acédia ou acídia de-

signa “o abatimento do corpo e do espírito, enfraquecimento da vontade, inércia, tibieza, 

moleza, frouxidão. A acédia, freqüente nos mosteiros, era atribuída à solidão, mas tam-

bém às tentações da carne”.  

As definições de Freud e Scliar, ou pelo menos parte delas, estão em consonân-

cia com a melancolia/acídia/tibieza que caracteriza o personagem Jacobo e que é fruto 

da perda de sua liberdade. Vejamos como (re)conhecê-la a partir das imagens a seguir.  

Figura 2 - Jacobo olha a foto de um porta-retrato na vitrine de uma loja.

 
 

Os dois planos que formam a figura 2 ocorrem depois de Marta – após o “pedi-

do”, entre meias palavras, de Jacobo para que se passasse por sua esposa enquanto o 

irmão estivesse hospedado em sua casa – sugerir que deveriam ter algumas fotos deles. 

Jacobo parece não entender, e Marta explica-lhe que é por causa de Hérman. O que ela 

não lhe diz, embora fique subentendido, é que as fotos de casais constituem índices de 

sua vida cotidiana e familiar. Jacobo concorda, mas rapidamente muda de assunto e 

pergunta sobre o pedido de compras de um dos clientes. Marta, desapontada, indica-lhe 

onde está o tal pedido.  

                                                             
3 O texto não possui paginação. 
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Ao voltar de uma entrega, Jacobo passa em frente a um Bazar em liquidação e 

fica uns poucos segundos olhando para algo. No plano seguinte, vemos o que Jacobo vê. 

Dentre as opções disponíveis na vitrine, o que atrai o seu olhar é um determinado porta-

retrato cuja moldura na cor rosa, diferente dos demais, traz uma imagem idílica de um 

casal apaixonado; situação bem diversa da de Jacobo e Marta cujo casamento era uma 

farsa. 

Figura 3 – Absorto, Jacobo olha uma torta na vitrine de uma confeitaria. 

 

O olhar de contemplação e resignação também se faz presente quando, em visita 

à confeitaria, Jacobo fica “namorando” a torta enquanto Hérman “parte para ação” e não 

só compra os doces como incentiva Marta a escolher os vários tipos que os três juntos 

comeriam em casa. Jacobo não compra a torta, embora a deseje, assim como, apesar de 

comprar o porta-retrato, não entra no jogo, não vive o seu “casamento” da mesma forma 

que sua “companheira de farsa”.  

É a partir da falta de movimento de Jacobo para mudar a realidade (PANKOW), 

ou seja, o seu apego ao porto-seguro-casa, leia-se também, à vida que levava, que per-

cebemos a impossibilidade de Jacobo superar suas perdas. Nesse sentido, olhar esses 

objetos/essas imagens (porta-retrato e torta) e não fazer um gesto que rompa com a es-

tagnação remete-nos ao que Ariadne Costa (p. 82) diz sobre não haver saída para Jaco-

bo, cujos “desejos e ressentimentos foram de tal modo silenciados” que ele é “incapaz 

de proferir o que sente” e, acrescentaríamos, de dar um fim a sua solidão.  
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Figura 4 - Jacobo deitado na cama de Marta, um raro momento. 

 

Na imagem acima, vemos Jacobo ocupar apenas um dos lados da cama de casal; 

entretanto, isso só ocorre porque Marta não se encontra no quarto
4
: havia descido à pis-

cina onde um jovem casal, em lua de mel, brincava na água, o que constitui, sem dúvi-

da, um contraponto irônico à encenação dos dois. Na imagem a seguir, é noite, talvez 

madrugada, e Jacobo olha absorto o pacote de dinheiro que ele, ironicamente, pelo me-

nos, duplicara na roleta do Cassino do hotel. O jogo, inclusive, foi “patrocinado” por 

Hérman que quis compensar o irmão pelos anos em que esteve ausente, deixando para 

Jacobo a responsabilidade e o peso de cuidar da família, sobretudo da mãe. 

Figura 5 – Jacobo olha o pacote de dinheiro ganho no Cassino. 

 

Essas imagens merecem um olhar mais demorado, pois elas reforçam a solidão 

(e o silêncio) de Jacobo por mostrar-nos uma ausência. Se na cama o lugar à direita de 

Jacobo está vazio e tem sua solidão reforçada por sua imagem duplicada no espelho do 

armário (cf. fig. 4), na figura que ora focalizamos é a poltrona à esquerda do velho 

Köller que está vazia. Jacobo parece destinado à solidão, e esta vem reforçada com a 

imagem central na figura 5.  

                                                             
4
 À noite, Jacobo dormia no sofá do quarto enquanto Marta ocupava a cama de casal. 
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Explicamos: valorizado pela luz do abajur, o (quase) encaixe entre esse objeto 

sobre a mesa de centro e a imagem do nascer do sol na parede não só nos remete à ima-

gem de uma ampulheta, símbolo da efemeridade do tempo, como reforça a ideia de nas-

cer (o dia) e de morrer (a noite). Essas imagens não são gratuitas. Elas metaforicamente 

narram-nos algo. Nesse sentido, muitos dos fotogramas de Whisky levam-nos a indagar 

por que Rebella e Stoll escolheram determinado ângulo (e não outro) do objeto filmado 

se não a fim de construir o efeito de sentido de solidão?  

Em Whisky, muito não é dito, é silenciado; melhor dizendo, é dito, sim, mas de 

uma outra forma. A título de exemplo, transcrevemos a “resposta” de Jacobo a Hérman 

quando este, aproveitando sua ida com o irmão ao jogo de futebol, comenta que o catá-

logo que havia no banheiro do apartamento de Jacobo era meio velho e que ele próprio 

(Hérman) havia trocado aquelas máquinas há muito tempo. Jacobo ignora-o e pergunta 

a um torcedor questões relativas à arbitragem do jogo. Hérman retoma a “conversa” e 

oferece-se para ajudar o irmão se este quiser modernizar a fábrica. Fala-lhe dos preços 

baixos e da qualidade das meias que ele produz no Brasil; sugere, ainda, deixar alguns 

pares a fim de que Jacobo as mostre aos clientes.  

A resposta vem logo após um lance duvidoso do bandeirinha e, embora Jacobo 

dirija-se a um dos integrantes do trio de arbitragem, fica claro a quem de fato ela se des-

tina. O destinatário da mensagem sem dúvida é Hérman, e o silêncio de Jacobo em rela-

ção ao que o irmão havia proposto não “é o nada, não é o vazio sem história. É silêncio 

significante” (ORLANDI, p. 23). Na verdade, o que ele não diz está contido, de forma 

deslocada, no que ele diz. 

Na agressão verbal ao bandeirinha, lemos toda a revolta de Jacobo pela ausência 

de Hérman, que ainda jovem migrou para o Brasil, onde casou, teve filhas e montou 

uma fábrica moderna de meias em um país que parecia ser a terra das oportunidades. 

Situação bem diversa da de Jacobo, que além de não ter constituído família e de ter her-

dado uma fábrica em péssimas condições, ficou, sozinho, na outrora Suíça da América
5
, 

para cuidar de uma mãe idosa a cujo funeral seu outro filho (Hérman) não compareceu.  

Nesse sentido, “Cabrón, la puta madre que te parió, porque no metes na bandera 

en el broto, hijo de puta?!” é uma pergunta feita, ainda que indiretamente,  a Hérman, 

                                                             
5
 Até a década de 1960, o Uruguai era chamado de "a Suíça sul-americana" por ter um perfil de país de-

senvolvido, com altos índices sociais e estabilidade política. Disponível em: http://ap8v-

uruguai.blogspot.com/2010/06/suica-da-america.html. Acesso em: 07 jan. 2012. 

http://ap8v-uruguai.blogspot.com/2010/06/suica-da-america.html
http://ap8v-uruguai.blogspot.com/2010/06/suica-da-america.html
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pois a “bandeira”, quer dizer, a “ajuda” – leia-se, também, o dinheiro que ele vai ofere-

cer a Jacobo no hotel em Piriápolis – não (a)paga a sua ausência.  

Mas Jacobo não lhe diz isso claramente. Ele silencia, e o seu silêncio está “nas 

palavras, que significam o não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo 

condições para significar” (ORLANDI, p. 23-24).  

Discutindo acerca da leveza como um mergulho no mundo, mundo que faz fren-

te a uma “arte do estardalhaço e do escândalo, na mídia, nas polêmicas, a discrição co-

mo prática, traduzida de forma exemplar em Nelson Freire, de João Moreira Salles 

(2003)”, Denilson Lopes afirma que o “silêncio e a cegueira aparecem não como nega-

ção do mundo, mas forma de ouvir melhor, ver melhor” (2007, p. 75). Em Whisky não 

há leveza, é certo; entretanto, há silêncio, e o silêncio de Jacobo no estádio faz Hérman 

“ouvir” melhor. É a força do não-dito que acaba por atingir sua consciência.  

Acreditamos que essas imagens ajudam-nos a pensar a história solitária de Jaco-

bo, que é pensar a história/ vida de todo homem. Nossa assertiva leva-nos para além da 

vida de todo homem, a bem dizer, leva-nos a pensar o que nele há de mais humano. A 

criação fílmica, a exemplo do que ocorre com a criação literária, dá testemunho do afeto, 

comunicando através do semiótico e do simbólico. Acerca dessa questão, afirma Kriste-

va (p. 28-29, grifos nossos): “as marcas comunicáveis de uma realidade afetiva presen-

te, sensível ao leitor [ao espectador] (gosto desse livro [filme] porque ele me comunica 

a tristeza, a angústia ou a alegria), e contudo dominada, afastada, vencida”. 

Isso nos remete ao poema “As janelas” (1937, p. 55), de Charles Baudelaire: 

[...] Para além das vagas de tetos, distingo uma mulher madura, já enrugada, 
pobre, sempre curvada sobre alguma coisa, e que não sai nunca. Com seu ros-

to, com sua roupa, com seus gestos, com quase nada, eu refiz a história dessa 

mulher, ou antes, sua lenda, e às vezes, chorando, conto-a a mim mesmo.  

Se fosse um pobre velho, eu teria feito o mesmo com igual facilidade.  

Deito-me, orgulhoso de ter vivido e sofrido em outros que não eu. [...] 

E nos remete, também, à discussão de Scliar acerca da melancolia na literatura 

em texto homônimo; pois, de acordo com o ensaísta, a literatura de ficção e a ensaística 

podem “nos falar da doença e da medicina de um modo original e revelador, mais reve-

lador às vezes que os próprios manuais médicos” (SCLIAR, 2009). Nessa perspectiva, o 

cinema também nos fala, também é revelador e, como a literatura, é uma forma de com-

preender o humano.    

No filme de Rebella e Stoll, os planos comunicam/conotam disposições de au-

sência de afeto. Numa leitura mais psicanalítica, os planos são reveladores do testemu-
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nho do afeto, do silêncio, da solidão, algo possível a partir da seleção e combinação de 

imagens que criam, possibilitam leituras significativas. Nesse sentido, é através de tem-

pos mortos, de imagens repletas de repetições do cotidiano, da vida como ela é, que 

entramos em contato não somente com “as banalidades da vida cotidiana”, mas também 

com “as conseqüências ou o efeito de um acontecimento relevante” (DELEUZE, 2005, 

p. 16).  

Algumas dessas banalidades/imagens reforçam o efeito da solidão e do silêncio 

de Whisky, e o pouco que é dito está longe do dizer da câmera que nos narra as conse-

quências da partida de Hérman na vida afetiva e profissional de Jacobo. A título de e-

xemplo, citamos a visita que Marta faz ao apartamento de Jacobo, a fim de conhecer o 

lugar onde viveria como a mais nova senhora Köller. O espaço é um lugar de não-

acontecimentos, de uma vida cheia de nada, e a câmera/o olho de Marta vai ratificando 

o que sabíamos de Jacobo desde o início do filme.  

O ambiente desarrumado revela o quarto de um homem solitário, cujos interes-

ses resumiam-se a olhar catálogos de revistas sobre máquinas industriais e a torcer por 

seu time do coração, El Tanque Sisley. No quarto, são visíveis as revistas sobre aquele 

tema, bem como troféus e medalhas que revelam o interesse dele por futebol; certamen-

te, um dos seus poucos prazeres. 

O quarto em que o “casal” dormiria, a exemplo da sala de estar/jantar, dá-nos a 

impressão de que, em algum momento, seria desocupado. Teria Jacobo começado a 

guardar os objetos que foram de sua mãe? Vemos camas que há muito não são usadas; 

objetos de uso pessoal como a aparadeira, a almofada terapêutica, o cilindro de oxigê-

nio, colchões em sacos plásticos, além de um espelho recém tirado da parede da pentea-

deira, e Marta que olha para tudo aquilo. 

Figura 6 – Através do recurso da câmera subjetiva, vemos o que Marta vê. 

 

De um modo geral, há em Whisky uma economia de palavras e nesse tour que 

Jacobo e Marta fazem pelo apartamento não é diferente. Entretanto, é a partir desses 

tempos mortos, desses objetos fora de lugar, que sabemos um pouco mais do drama do 

personagem e da vida que ele poderia ter tido. Isso nos faz pensar – como acontece na 

leitura que Ursula Rösele faz de Casa vazia (2004), filme de Kim Ki-duk – que, em 

Whisky, a câmera media um  
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‘colóquio’ silencioso com o Cinema que não se dá em um esforço me-

talingüístico explícito, mas fazendo contornos em torno de sua estrutu-

ra onde podemos perceber que o maior diálogo do filme se dá através 

do não-dito e de tudo aquilo possível de ser transposto através do o-
lhar [...].  

Um outro dado, não menos relevante, é o da baixa luminosidade que irá ratifi-

car o valor semiológico dos tempos mortos. Finda a farsa, Jacobo está de volta à pe-

numbra; ao isolamento; ao reencontro com a sua história; para usarmos uma expressão 

corriqueira, “sente-se em casa”. Para Bachelard (1993, p. 26), 

se nos perguntassem qual o benefício mais precioso, diríamos: a casa 

abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar 
em paz. [...] Na vida do homem, a casa afasta contingências, multipli-

ca seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser 

disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das 
tempestades da vida.  

Diferente da casa descrita por Bachelard, a casa de Jacobo não “abriga o deva-

neio”, não “protege o sonhador”, mas talvez permita esconder-se em paz. A casa de 

Jacobo, tal qual a conhecemos no início e final do filme, “afasta contingências”; em 

outras palavras, mantém Jacobo longe de uma possível e real, pelo menos na diegese, 

aliança com Marta. Além de desfazer qualquer possibilidade de união entre eles: tudo 

permaneceria como sempre estivera. 

Entendemos que isso dá porque Jacobo não aceita a perda do passado, o golpe/o 

luto que sofrera com a partida de Hérman e que afetou a sua relação com as pessoas. 

Nesse sentido, o que vemos na telona é o reflexo de uma derrota sentimental e profis-

sional da personagem (KRISTEVA, p. 11). Dois itens de uma lista infinita “das desgra-

ças que nos primem todos os dias” (KRISTEVA, p. 11).  

Ainda citando a autora de Sol negro: depressão e melancolia, entendemos que 

tudo isso dá a Jacobo “uma outra vida. Uma vida impossível de ser vivida, carregada de 

aflições cotidianas, de lágrimas contidas ou derramadas, de desespero sem partilha, às 

vezes abrasador, às vezes incolor e vazio” (KRISTEVA, p. 11).  

Melancólico, Jacobo vive uma existência quase incolor e vazia, como vazios são 

os espaços em que a narrativa fílmica ocorre. Entendemos que Jacobo é um homem 

frágil que não suporta, “sem fraqueza, mudanças” (BACHELARD, p. 26), que “se agar-

ra aos objetos para não perder sua história” (PANKOW, 1988, p. 85).  

Tais argumentos nos remetem à leitura que Kristeva faz do deprimido, leia-se 

melancólico, ao assinalar que este não sabe perder e questiona se isso não teria ocorrido 

por não ter sabido “encontrar uma contrapartida válida para a perda”. Kristeva, observa, 
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ainda, que “[c]omo resultado, qualquer perda acarreta a perda do ser – e do próprio Ser 

(KRISTEVA, p. 12); por isso Jacobo desfaz a mise-en-scène, devolve os objetos ao seu 

lugar de “origem”. 

Em Whisky, as imagens silenciosas/solitárias e os tempos mortos ressoam o não-

dito, adensam o real, dotam-no de significação. Nesse filme uruguaio, as imagens são 

pensadas, escolhidas, manipuladas (não importam as ações referidas), para narrar, ainda 

que muitas vezes silenciosamente, a solidão da gente, e “lejos de no significar nada, 

significa[n], como dice Juan Plazaola, todo” (VIÑÓ, 2005, p. 10). Tal procedimento 

desautomatiza o nosso olhar, dota de poeticidade a vida do homem comum e leva-nos a 

ver como são humanas, demasiadamente humanas, as imagens de Jacobo.  
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