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O vídeo inicia com a representação da imagem estática de uma piscina num 

local de veraneio dos anos 30. Algumas pessoas encontram-se sentadas à 

beira da estrutura circundante do local, observando o mergulho de um 

homem.  
A acção inicia-se com a transformação da imagem estática da água da piscina 

numa água em movimento ondulante, a par com um som envolvente, 

acentuando a presença de uma crescente tensão. Uma inquietante agitação 

inesperada das águas anuncia o prenúncio de um acontecimento visual 

estranho (uncanny)1.  
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1. Conceito freudiano (Das Unheimliche) que refere algo que poderá ser familiar e ao 

mesmo tempo estranho ou inquietante, resultando num sentimento de desconforto. 
Considerando, neste contexto, uma dissonância cognitiva de que muitas vezes o 
estranho é familiar, mesmo sendo contraditório e paradoxal, poderá causar atracção e 
ao mesmo tempo repulsa.
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