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自十九世紀後期電影興起以後，
就一直伴隨著不同層次的城市發展。
自電影出現後，就揭示著城市景觀和
社會如何隨著時間的推移而改變。特
別是，盧米埃爾兄弟、吉加．維爾托
夫、弗裡茨．朗、雷德利．斯科特、
吳宇森和賈樟柯等導演，在整個電影
歷史上，他們通過移動的圖像極大地
促進了城市建設。一方面，本雅明將
電影定位為與現代性的思想對抗，另
一方面，鮑德里亞挑戰電影在後現代
背景下催生的催眠術。也就是說，這
兩位思想者都注意到代表性和物件，
電影院和城市之間的這種關係，對城
市的視覺和聽覺感受的流動性是可以
傳譯的，所以，視覺和聽覺感受的流
動性就是促進電影產生的原因。
過去三十年，中國城市景觀的轉變主
要是經濟模式的轉變和經濟增長造成
的。在這方面，賈樟柯的《二十四城
記》中的420廠，所展現的現實讓觀眾
看到屬於這個現實的兩個不同世界和
日常生活的不確定性。在《二十四城
記》中，傳統承擔著社會作用和一定
程度上的集體回憶。住在工廠裏的工
人，以不同的觀點共存；另一方面，
成都這座城市──看不見的城市──
從未有機會目睹其自身在五十年後的
發展。現代思想為心理層面和尋求
繁榮未來的現在所作的分析提供可能
性。《二十四城記》的前提是有意識
的公民將敘事置於虛構與現實，或社
會性的紀錄片和虛構的現實之間。 《
二十四城記》的重點是基於集體回憶
即將消失的概念，並在同一時間要求
對身份和現代性進行反思，而成都這
座城市則作為繁榮的真實代表和開始
於70年代後期經濟改革的成果。420
廠也是經濟改革的符號，現在讓位給
一個命名為二十四城的公寓大樓，
這也是這部電影的名字。關於《二十
四城記》的敘事，電影化的元素為

生活的不同見證建立了橋樑，這恰
好與傳播給公眾的情緒緊張有關，
隨著工廠的地理位置變化，通過電
影裡的工人體會和經歷，重播對工
廠有特殊感情的工人回憶。《二十
四城記》中，賈樟柯展現了深深的
矛盾，因為工人對他們的命運和前
途沒有發言權。這個城市和它的社

Desde o final do século XIX, o advento do cinema tem encontrado paralelismo com o desenvolvimento das
cidades a diferentes níveis. Desde a
sua génese que o cinema revela fascínio na forma como ao longo dos tempos observa e representa a mutação da
paisagem urbana e da sociedade que
a encerra. Nomeadamente, irmãos
Lumière, Dziga Vertov, Fritz Lang,
Ridley Scott, John Woo e Jia Zhang
-ke, integram uma vasta lista de realizadores que, ao longo da história do
cinema, muito tem contribuído para
a construção da cidade através da
imagem em movimento. Por um lado
Walter Benjamin posiciona o cinema
numa perspetiva de confronto com a
ideia de modernidade, por outro Jean
Baudrillard questiona o efeito de hipnotismo que o cinema provoca num
contexto de pós-modernidade. Isto é,

ambos os pensadores observam que
esta relação que se estabelece entre
a representação e o objeto, o cinema
e a cidade, é passível de ser traduzida por uma correlação curiosa entre
a mobilidade de sensações visuais e
auditivas da cidade e, por seu turno,
da mobilidade de sensações visuais e
auditivas que o cinema provoca.
Nas últimas três décadas, a transformação da paisagem urbana na China
prende-se essencialmente com o paradigma de mudança e crescimento
económico. A este propósito, a representação da realidade no complexo
fabril 420, retratado em “24 City” de
Jia Zhang-ke, conduz o espetador a
um vis-a-vis de dois mundos distintos
que fazem parte da realidade, na qual
se encerra, e da incerteza do quotidiano. Em “24 City”, tradição pressupõe um papel social e representa em

群，代表著反映這段歷史的無形資產
和文化傳統的回憶。與此同時，代表
趨於逐漸褪色的唯一身份。因此，體
現熱情的感覺非常重要，目的是為了
讓這種回憶活著。也就是說，通過敘
述，展現今天的回憶和對目前這個現
代化城市未來的願景。
這座看不見的城市的隱喻，在一定

certa medida uma memória coletiva.
Coexistindo, lado a lado, a perspetiva intramuros da fábrica, o seu universo e os trabalhadores que a habitam; por outro lado Chengdu cidade
invisível que desconhecem porque
nunca tiveram possibilidade de testemunhar o seu crescimento ao fim de
cinco décadas. A ideia de modernida-

程度上代表褪色的身份，或者另一方
面，提供了一個新的身份，因此，在新
的城市景觀建設背景中開始了新的敘事
結構。畢竟，如果回憶不是作為已發生
的對未來建設的參考，那這個城市的歷
史遺產就將趨於淡化。電影中的現代性
有責任向公眾傳遞有關某個社群或地點
的傳統社群觀點，這些傳統社群隨著時

de viabiliza uma análise ao nível do
psicológico em detrimento do indivíduo e do presente que ambiciona um
futuro próspero. “24 City” pressupõe
uma consciente preocupação cívica
presente que coloca a narrativa, entre
a ficção e o real, ou o documentário
de cariz social e a realidade ficcional.
“24 City” debruça-se sobre o conceito de memória coletiva que tende a
desaparecer, e ao mesmo tempo preconiza uma reflexão sobre identidade e modernidade, tendo a cidade de
Chengdu como cenário real e representativo da prosperidade vivenciada,
fruto das reformas económicas que
tiveram início no final da década de
1970. O complexo fabril 420, também
ele, ícone destas reformas económicas, hoje dá lugar a um complexo de
apartamentos, de nome 24 City que,
por sua vez, dá nome ao referido filme. No que concerne à narrativa de
“24 City”, o elemento fílmico que estabelece pontes entre os diferentes
testemunhos de vida que a compõe,
tem a ver precisamente com uma tensão emocional que é transmitida ao
público, em virtude do que é vivido
e ou experienciado pelos personagens ao longo do filme, que são os
trabalhadores eles mesmos. Isto é, as
memórias guardadas, com especial
afeto pelos trabalhadores que ali trabalharam, contrasta com a mudança
da localização geográfica da fábrica.
“24 City” de Jia Zhang-ke espelha um
sentimento, profundamente contraditório, porque os trabalhadores não

間和地點正在消失。當提到現代性時，
這樣的事情無可避免。包括香港、澳門
和台灣的當代中國電影，為公眾提供了
重新審視回憶和身份的可能性。在
日益混合化的全球範圍內，這條沿
著中國跨國電影的新興分類方法所
走的道路質疑了現在的範式 —— 身
份，地點和文化。

têm uma palavra a dizer sobre o seu
destino e futuro. A cidade e as suas
comunidades representam uma memória que espelha este legado histórico, intangível e intercultural. Ao
mesmo tempo, representa uma identidade singular que tende a diluir-se
gradualmente. Assim, torna-se crucial corporizar um sentimento entusiasta, no sentido de manter esta memória viva. Ou seja, através de uma
narrativa que contemple a memória
dos dias de hoje e a perspectiva de
uma visão futura, presente e moderna da cidade.
A metáfora da cidade invisível representa, em certa medida, a identidade
que se desvanece, ou, por outro lado,
que preconiza uma nova identidade,
e consequentemente a construção de
uma nova paisagem urbana, na qual
se inicia uma nova narrativa. Apesar
de tudo, este legado histórico da cidade tende a desaparecer gradualmente,
caso a memória não seja celebrada,
como uma referência, para a construção de um futuro que hoje acontece. Modernidade, no cinema, tem
a responsabilidade de transmitir ao
público a ideia de pretença, em relação a uma determinada comunidade
ou lugar, no sentido de ter presente as
comunidades tradicionais, que ali se
encontravam, e tendem a desaparecer
ao longo do espaço e do tempo. Tal
compromisso pode ter lugar episodicamente, mas, em todo o caso, não
é possível evitar o passado, quando
se menciona ou se reflecte sobre modernidade. O cinema contemporâneo
chinês, no qual se inclui Hong Kong,
Macau e Taiwan, dá a possibilidade
ao seu próprio público de se rever e
projectar a sua própria memória e
identidade. Num contexto global e,
cada vez mais híbrido, este caminho
que percorre a categorização emergente do cinema transnacional chinês, questiona o paradigma até então
vigente - identidade, lugar e cultura.
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