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D
ando continuidade à trajetória iniciada em 
janeiro de 2016, o Cineclube Academia das 
Musas se consolidou, no ano de 2017, como es-
paço de encontro aberto para assistir e debater 

filmes dirigidos por mulheres. Mantendo a perspectiva 
calcada na análise da produção fílmica de diretoras, o 
grupo realizou 23 sessões em seu segundo ano e am-
pliou as discussões através de um leque de filmes cuja 
principal característica é a pluralidade.  

Ao longo de 2017, assistimos desde Quando a 
Mulher se Opõe, filme de 1932 dirigido por Dorothy 
Arzner (1897), até O Touro, realizado em 2015 por 
Larissa Figueiredo (1988), que esteve presente na sessão 
para um debate. Além desses, realizamos encontros 
especiais com os filmes Um Divã em Nova York (1996), 
de Chantal Akerman e A Vingança de uma Mulher 
(2012), de Rita Azevedo Gomez – sessão que marcou o 
lançamento da primeira edição da revista do cineclube. 
Nos encontros quinzenais aos sábados de manhã na 
Sala Redenção, debatemos documentários, dramas, 
comédias, filmes pornográficos, experimentais, longas e 
curtas-metragens. Pesquisamos filmes de cineastas hún-
garas, venezuelanas, suecas, russas, chinesas e cubanas. 

Sem um recorte baseado na representação 
feminina ou em temáticas específicas, o Cineclube 
Academia das Musas se posiciona como pesquisa 
afirmativa, que aprofunda discussões e difunde tanto 
nomes importantes da história do cinema, quanto de 
realizadoras contemporâneas. A variedade se arraiga 
também na espontaneidade e liberdade com as quais 
as sessões são propostas. Todos os integrantes do 
grupo apresentam filmes que consideram importantes 
de serem conhecidos e debatidos, construindo assim 
uma curadoria coletiva. Dessas duas características que 
acompanham o cineclube desde a sua fundação vem a 
marca da diversidade e pluralidade de obras, cineastas, 
épocas e gêneros dos filmes estudados.

Dentre essa pluralidade que caracterizou mais 
um ano de ação do grupo, destacamos os nomes de 
Jane Arden, Jessica Nilsson, Elaine May, Márta Mészá-
ros, Margot Benacerraf, Ulrike Ottinger, Barbara Loden, 
Larissa Figueiredo, Kira Muratova e Yuliya Solntseva, 
cujos filmes suscitaram as reflexões que integram esta 
segunda edição da revista do Cineclube Academia das 
Musas, que permanece ativo e de portas abertas para 
todas e todos em 2018. 

Cena de Adoção (1975), de Márta 
Mészáros. Foto: Reprodução
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Ao lado, cena de Araya (1959), de 
Margot Benacerraf. Foto: Reprodução

Acima, cena de All About Anna 
(2005), Jessica Nilsson. Foto: Reprodução

Abaixo, cena de Não é um Filme 
Caseiro (2015), de Chantal Akerman. 
Foto: Reprodução



A 
raya é uma península localizada na região 
nordeste da Venezuela, isolada e árida. Foi 
descoberta no século XVI pelos espanhóis, 
que retornaram ao seu reino espantados 

com a abundância de sal encontrada. Era uma 
época em que o sal era tão precioso quanto o 
ouro e logo foi iniciada a exploração desse recur-
so. O rei espanhol também ordenou a construção 
de uma fortaleza, visto que Araya havia se torna-
do alvo da cobiça de piratas caribenhos. Com os 
anos, o sal deixou de ter grande importância eco-
nômica, a fortaleza se tornou inútil e foi demolida. 

Ficaram em Araya, além dessas ruínas, pe-
quenos povoados de salineiros que mantiveram 
os mesmos métodos de extração manuais de 
sal, ritualizados há séculos. Sobre esses traba-
lhadores e suas famílias, a cineasta venezuelana 
Margot Benacerraf nos ofereceu o seu olhar. Sua 
motivação e ponto de partida foi a notícia de 
que essa comunidade estaria para desaparecer 
em decorrência da chegada da mecanização do 
processo de extração do sal. Com equipe reduzida 
— ela e o diretor de fotografia Giuseppe Nisoli —, 
retratou em deslumbrantes imagens em preto e 
branco uma diária na vida de três famílias dessa 

coletividade. Surgiu assim seu Araya (1959), filme 
histórico da América Latina, concebido inicialmen-
te como uma obra poética. O texto narrado por 
José Ignacio Cabrujas foi redigido por ela e pelo 
poeta francês Pierre Seghers. O povo de 
Araya ofertou suas imagens, seus sons e seus 
cantos.

A rotina documentada por Margot iniciava 
ao amanhecer com a entrega do sal recolhido em 
forma de pirâmide. Ao longo do dia e da noite, 
salineiros de várias idades, com os pés corroídos, 
distribuíram-se nas distintas etapas de coleta e 
armazenamento do bem. Ela também nos apre-
sentou aos pescadores, seu barcos e suas redes. A 
comunidade vivia do sal, da pesca e de um pouco 
de milho. A água chegava através de caminhões, 
não havia manancial ou reservatório. A narra-
tiva nos relembra a todo momento da secura e 
desolação dessa terra e da inclemência do sol. O 
cotidiano era extenuante, os moradores de Araya 
agiam mecanicamente. Além do trabalho, o tem-
po restante era destinado às práticas de comer, 
cuidar das crianças e dormir. Parece-nos perder 
força a crítica à industrialização do processo de 
extração do sal quando vemos os trabalhadores 
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O Sal de Araya
Margot Benacerraf / Araya (1959)

Por Carla Oliveira



praticamente transformados em máquina. Mar-
got nos diz seus nomes, mas nos fica a vontade 
de ter escutado as suas vozes nos narrando seus 
desejos, suas desilusões, suas perspectivas. Há 
um pequeno alento quando vislumbramos um 
casal de jovens namorados, algumas crianças 
empinando pipas e a pequena Carmen, uma 
catadora de conchas à beira do mar. Junto à sua 
avó, em uma das imagens mais bonitas do filme, 
ela depositou suas conchas sobre os túmulos do 
cemitério de Araya, onde as flores se negavam a 
crescer. A seguir, chegaram as máquinas.

Araya dividiu o Prêmio da Crítica Inter-
nacional do Festival de Cannes de 1959 com 
Hiroshima Meu Amor, de Alain Resnais, mas foi 
pouco assistido até a sua restauração em 2009, 
por ocasião de seu quinquagésimo aniversário, 
pela Milestone Films, que o relançou em DVD. 
Margot Benacerraf, nascida em 1926, participou 
do processo de restauração e segue ativa, em 
Caracas, promovendo a arte audiovisual vene-
zuelana.

Cena de Araya (1959), de Margot 
Benacerraf. Foto: Reprodução

Carla Oliveira é Médica Otorrinolaringologista e 
membro do Cineclube Academia das Musas.



M 
árta Mészáros é um nome de destaque 
no cinema do leste europeu. Nasceu 
na Hungria, em 1931, e emigrou ainda 
criança para a União Soviética, onde 

perdeu seus pais de forma trágica: a mãe morreu 
em trabalho de parto e o pai, o escultor László 
Mészáros, foi executado pelo regime estalinista. 
Órfã, foi criada por uma mãe adotiva. Estudou 
cinema na VGIK, a famosa Universidade Estatal de 
Cinema de Moscou, trabalhou como documen-
tarista na Romênia e retornou, em 1959, para 
Budapeste, onde realizou vários documentários 
e curtas-metragens até roteirizar e dirigir seu pri-
meiro longa-metragem de ficção (que foi também 
o primeiro a ser realizado por uma mulher na 
Hungria): The Girl (Eltávozott Nap, 1968). 

Já vemos em The Girl vários temas e situa-
ções caros à Márta Mészaros: suas personagens 
são jovens órfãs, privadas de amor parental, que 
foram criadas em instituições estatais e se tornam 
operárias fabris. Elas compartilham quartos e 
são unidas por relações de amizade. A protago-
nista, interpretada pela atriz Kati Kovács, busca 
e encontra sua mãe, que a recebe sem nenhum 
afeto. O filme também aborda as diferenças entre 

a aldeia, onde vive a mãe, e a grande cidade — 
Budapeste — , documentando, na sua ficção, a 
efervescência cultural única pela qual passava 
a capital húngara nos anos 1960. Márta filma a 
juventude vivendo seus romances ao som de ban-
das de rock húngaras. Essa abertura cultural dos 
anos 1960, vivenciada sob o governo de János 
Kádár (alinhado com o Pacto de Varsóvia, mas 
muito menos repressivo do que os governantes 
de outras repúblicas socialistas), foi o que per-
mitiu o florescimento do cinema húngaro. Vários 
autores criaram obras peculiares e reconhecidas 
internacionalmente nesse período, destacando-
-se, além de Márta, Miklos Jancsó, com quem ela 
foi casada, e István Szabó.

A consagração internacional de Márta veio 
com Adoção (Örökbefogadás, 1975), vencedor do 
Urso de Ouro em Berlim. A trama, criada por ela, 
Gyula Hernádi e Ferenc Grunwalsky, é centrada 
na personagem Kata (interpretada por Katalin Be-
rek): uma viúva de 43 anos, que deseja ser mãe. 
Kata tem um relacionamento com Jóska (papel de 
László Szabó, conhecido por ter atuado em vários 
filmes de Godard): um colega da fábrica onde tra-
balha, em uma aldeia húngara. Ele é casado e não 

8 |  Artigo

Órfãs de Mészáros
Márta Mészáros / Adoção (1975)

Por Carla Oliveira



A prolífica e talentosa Márta segue dirigindo. 
No ano passado, apresentou Aurora Borealis (És-
zaki Fény, 2017) no Festival de Cinema de Chicago, 
onde ganhou o prêmio do público de Melhor Filme 
Estrangeiro. Como em tantas outras obras, nesse 
filme, a órfã Márta Mészáros também se debruça, 
com propriedade, sobre as dores e segredos das 
famílias húngaras.

Cena de Adoção (1975), de Márta 
Mészáros. Foto: Reprodução

Carla Oliveira é Médica Otorrinolaringologista e 
membro do Cineclube Academia das Musas.

pretende abandonar sua família, deixando claro a 
Kata que um filho seria inconveniente a ele. Bate, 
então, à porta de sua casa, um grupo de meninas 
institucionalizadas, pedindo um favor para uma de-
las, Anna (Gyöngyvér Vigh). Ela é uma adolescente 
negligenciada pelos pais, que se relaciona com um 
rapaz e busca um quarto para que eles tenham 
seus encontros amorosos. Julgam que Kata é uma 
boa pessoa, sabem que ela vive só em uma casa 
com dois cômodos e a desafiam com a pergunta: 
“Você tem medo das garotas da instituição?”. Kata, 
inicialmente reticente, vai permitindo a entrada 
das meninas em sua vida, interessando-se por suas 
histórias. Sua curiosidade a leva a visitar o orfanato 
onde vivem. Acolhe Anna em sua casa, com ou 
sem o namorado. Surge uma amizade entre as 
duas e, como tantas outras relações retratadas no 
filme, essa é mostrada em suas nuances e ambigui-
dades. Anna não procura novos pais, está cansada 
de ser maltratada pelos seus. Kata sabe que não 
precisa de um pai para o filho que quer ter, está 
disposta a ter um filho sozinha. A aproximação 
delas faz com que gradualmente Kata passe a se 
interessar por crianças abandonadas e a considerar 
uma adoção. Anna se casa com o namorado. Uma 
pequena menina órfã é adotada por Kata.  Márta 
filma esses afetos e abandonos.

Nos anos 1980, Márta Mészáros filmou uma 
trilogia com traços autobiográficos e cunho político 
evidente. O primeiro desses filmes — Diary for My 
Children (Napló Gyermekeimnek, 1984) — venceu 
o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. A 
trilogia é também composta por mais dois diários: 
Diary for My Lovers (Napló Szerelmeimnek, 1987) e 
Diary for My Father and Mother (Napló Apámnak, 
Anyámnak, 1990). Uma órfã é a protagonista da 
trilogia.



E 
laine May foi um dos tantos talentos que 
marcaram o riquíssimo cinema americano 
da primeira metade dos anos 1970. Sua 
carreira havia iniciado no teatro, ao lado 

do amigo Mike Nichols. Seu duo de comédia, im-
provisação e sátira social conquistou o Grammy 
de 1961 com An Evening with Nichols and May. 
O ótimo O Caçador de Dotes (A New Leaf, 1971), 
estrelado por ela e por Walter Matthau, foi a sua 
primeira experiência como cineasta, quando já 
se mostrou como uma realizadora  perfeccionista 
e talentosa.

Seu segundo filme, e talvez o mais co-
nhecido, foi O Rapaz que Partia Corações (The 
Heartbreak Kid, 1972), sobre o qual lançamos 
nossos olhares mais atentos. É uma comédia em 
tons ácidos, roteirizada pelo dramaturgo Neil 
Simon. O rapaz em questão é Lenny (Charles 
Grodin), um judeu de Nova York que, na sua lua 
de mel com Lila (Jeannie Berlin, filha de Elaine 
May, indicada ao Oscar por este papel), conhece 
a estudante Kelly (Cybill Shepherd). Parece uma 
comédia romântica, mas seus personagens nos 
geram imenso desconforto. Lenny é ambicioso, 
egoísta, cruel. Quando conhece Lila, ela lhe nega 

sexo antes do casamento e, por conseguinte, se 
casam, seguindo o ritual judaico. Na viagem de 
lua de mel — para Miami —, Lenny já começa a 
se decepcionar com a esposa, que busca todos 
clichês de um casamento feliz, beirando ao ridí-
culo. Ao conhecer a deslumbrante Kelly, Lenny a 
vê como um ideal, a mulher perfeita: linda, diver-
tida, bem educada e de um nível socioeconômico 
superior. Kelly, no entanto, é mimada, capri-
chosa, desdenhosa. Provoca Lenny e o próprio 
pai, Mr. Corcoran, interpretado pelo excelente 
Eddie Albert. Vislumbrando a realização de seus 
anseios de conquistar Kelly, Lenny desfaz seu 
compromisso com Lila durante um típico jantar 
em um restaurante turístico de Miami, onde Lila 
satisfazia sua vontade de comer lagostas. Elaine 
prolonga essa cena, onde ficam explícitos e 
públicos a arrogância de Lenny e o sofrimento de 
Lila com o fim de seu sonho com um casamento 
e uma família exemplares. Lenny inicia, a seguir, 
uma série de enfrentamentos, principalmente 
com Mr. Corcoran: o emblemático executivo 
bem sucedido que não gostaria de entregar por 
nada a sua filha — a garota americana ideal — a 
um rapaz de outro nível social.  Elaine põe em 
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Sonhos americanos 
Elaine May / O Rapaz que Partia Corações (1972)

Por Carla Oliveira



Cenas de O Rapaz que Partia Corações 
(1972), de Elaine May. Fotos: Reprodução

Carla Oliveira é Médica Otorrinolaringologista e 
membro do Cineclube Academia das Musas.

discussão posturas morais, conflitos de geração 
e classe.  Lenny, enfim, vence e o gosto da vi-
tória é amargo. Na festa de seu casamento, ele 
está só, sua inadequação é evidente. Ruem os 
inconsistentes sonhos americanos, pela indigni-
dade dos que os devaneiam.

Nos anos 70, Elaine também dirigiu Mikey 
e Nicky (1976), interpretado por Peter Falk e 
John Cassavetes. Em 1987, realizou Ishtar, mal 
recebido pela crítica e, por fim, em 2016, fil-
mou um documentário para a série de televisão 
American Masters, sobre o amigo Mike Nichols, 
falecido em 2014.  

Como roteirista, Elaine assina a escrita 
de três de seus filmes — O Caçador de Dotes, 
Mikey e Nicky e Ishtar —, além de roteirizar 
Such Good Friends (1971), de Otto Preminger, O 
Céu Pode Esperar (1978), de Warren Beatty, e A 
Gaiola das Loucas (1996) e Segredos do Poder 
(1998), esses últimos de Mike Nichols.

Já como atriz, seu grande papel foi o da 
comovente, atrapalhada e rica botânica Hen-
rietta Lowell no seu filme O Caçador de Dotes. 
Em Trapaceiros (Small Time Crooks, 2000), de 
Woody Allen, interpreta a personagem May, 
uma clara homenagem de Allen a ela. 

Grande retratista e satirista do american 
way of life, Elaine May merece todas as reve-
rências.



A 
lgumas lendas surgiram depois do desapa-
recimento do corpo de Dom Sebastião, que 
morreu aos 24 anos na Batalha de Alcácer-
Quibir (1578). Para os moradores de Ilha 

dos Lençóis (MA), ele teria se transformado em 
um touro após se deslocar para lá, possivelmente 
atraído pelas dunas semelhantes à paisagem 
desértica do Marrocos. No longa-metragem de es-
treia de Larissa Figueiredo, O Touro (2015), a atriz 
Joana de Verona aprofunda-se 
na história por meio do convívio 
com os moradores da ilha. 

É interessante analisar o 
filme por um viés antropológico: 
Roy Wagner afirmava que a cul-
tura somente se torna visível ao 
ser posta em perspectiva com 
outra e esse choque está pre-
sente logo no início. A travessia 
até a ilha no escuro, cena de 
abertura, simboliza a chegada em um novo mun-
do. Joana fala com crianças que não entendem 
direito seu sotaque português, mas que estão 
bastante familiarizadas com a suposta trajetória 
do rei “encantado”. Trata-se de uma espécie de 

lenda messiânica que se une à cultura local, como 
a dança do Bumba meu boi. 

Ainda que não seja uma pesquisadora em 
campo, ela faz uso do método de “observação 
participante” desenvolvido por Malinowski: o “es-
trangeiro” insere-se na sociedade que está sendo 
estudada, participando ao máximo das atividades 
dos habitantes. Joana busca aproximações sutis, 
como na cena em que retira um cílio de uma 

moradora do local para fazer o 
“jogo dos desejos”; em outro 
momento, ao tentar equilibrar 
um balde na cabeça do mesmo 
modo que as mulheres da ilha, a 
atriz narra a conhecida anedota 
da criança que anda de bicicleta 
sem as mãos até perder os 
dentes. É sempre um desafio 
ver o “outro” sem incorrer no 
equívoco do etnocentrismo, e 

ela é cuidadosa nesse sentido, ouvindo com aten-
ção as crenças dos nativos. Sem dúvida o maior 
estranhamento acontece nas festas religiosas, 
momentos em que a protagonista parece hesitar 
entre participar ou ficar mais distante.
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Um rei no Maranhão
Larissa Figueiredo / O Touro (2015)

Por Helena Lukianski

Rei Sebastião 
/ Quem 

desencantar 
Lençóis / Vai 

abaixo Maranhão”



Helena Lukianski é integrante do 
Cineclube Academia das Musas.

O Touro foi exibido no dia 4 de abril de 2017 
na Cinemateca Capitólio, como parte da programa-
ção do Cineclube Academia das Musas, em uma 
sessão que contou com a presença de Larissa. Na 
ocasião, a diretora comentou que a atriz pensou de 
fato que sua missão era encontrar o touro, depois 
de certo tempo na ilha. Durante o filme observa-
mos sua progressiva imersão no local, na medida 
em que a paisagem e o desenho de som parecem 
se unir cada vez mais. Tudo conflui para o final em 
que ela está entregue em sua busca. 

Os antropólogos dizem que não é possível 
virar nativo, pois o indivíduo não abandona a 
própria cultura. No entanto, nos instantes finais do 
filme, ao vermos Joana na beira do mar, podemos 
perceber a capacidade da cinematografia de criar 
atmosferas envolventes, ultrapassando fronteiras 
entre o real e o fictício. 

Cenas de O Touro (2015), de Larissa 
Figueiredo. Fotos: Reprodução



S 
ob a Neve (Unter Schnee, 2011), dirigido 
pela alemã Ulrike Ottinger, transita entre 
documentário e ficção em um movimento 
constante pelo presente e passado na re-

gião da antiga província japonesa de Echigo, cujo 
rigoroso inverno norteia os hábitos e costumes 
dos habitantes. Neste percurso suave e profundo 
entre diferentes épocas, aproximamo-nos da 
vida dos moradores locais e da (re)construção de 
mitos, crenças e tradições que fazem parte desse 
cotidiano.

Esse movimento inicia na atualidade com 
dois homens que se encontram perdidos em 
meio ao inverno e buscam abrigo em uma casa, 
onde a anfitriã é hospitaleira, porém proíbe a eles 
a entrada em um dos cômodos do local. Com a 
clássica desobediência, a dupla é transformada 
em personagens do período Edo (XVII – XIX) 
e passa a percorrer a região nevada como um 
casal de atores kabuki. Eles observam as lendas e 
mistérios do passado, ao mesmo tempo em que 
acompanham as elaborações dessas tradições no 
presente através de opulentas refeições, celebra-
ções de casamento, rituais religiosos, trabalhos 
manuais do crepe à tecelagem. Segue-se até a 

ilha de Sado, para onde, segundo o mito, o impe-
rador havia banido um ator, que, confinado em 
uma mina, nunca mais viu a luz do dia. Mesmo 
nesse novo ambiente, a imponente presença 
da natureza se faz presente e materializa-se na 
rebeldia e imensidão do oceano.

O filme desenvolve-se tanto como intenso 
trabalho de observação da vida atual, quanto 
como rica reconstrução das fabulações dessa 
região particular. Estabelece-se uma forte 
ligação entre épocas e locais não apenas com a 
preservação de costumes, mas também com a 
neve e o mar, que costuram e conectam essas 
diferentes dimensões.  Em Sob a Neve, Ottinger 
se inspirou em Snow Stories of North Etsu Pro-
vince (publicado pela primeira vez em 1837), de 
Suzuki Bokushi,  espécie de enciclopédia que 
descreve essa província montanhosa do Japão, 
voltada para a Sibéria, onde o inverno intenso 
e as nevascas duram metade do ano. Paisagens 
tão inóspitas suscitam questionamentos sobre o 
ato de filmar em um ambiente tão desafiador e o 
comprometimento para construir um registro fiel 
e dedicado desse local.

A sensibilidade do olhar de Ottinger se 
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Da neve ao mar
Ulrike Ottinger / Sob a Neve (2011)

Por Isabel Waquil
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traduz em um filme cuja beleza pictórica, indis-
cutível e preponderante, salienta as raízes da 
diretora no campo da pintura. Nascida em 1942 
em Constança, fronteira entre Alemanha e Suíça, 
ela começou os estudos de arte em Munique e 
nos anos 1960 trabalhou com pintura e fotogra-
fia em Paris, onde também foi influenciada pela 
produção intelectual de Claude Lévi-Strauss e 
Louis Althusser. Ainda nos anos 1960, escreveu 
seu primeiro roteiro e em 1973 lançou seu pri-
meiro longa, Laocoon and Sons (Laokoon & Söh-
ne, 1973). Dessa forma, é impossível distanciar 

Cena de Sob a Neve (2011), de Ulrike Ottinger. 
Foto: Wenn die Flut steigt, kommen selbst die Muscheln auf den 
Wellen hereingetanzt – Seeschneckenfischerin. Insel Sado, Context: 
Under Snow, 2011 © Ulrike Ottinger

a produção cinematográfica da confluência de 
linguagens artísticas que constituem a formação 
de Ottinger. Sob a Neve pincela diversas referên-
cias, da literatura à pintura, em uma narrativa de 
exuberância visual, que hipnotiza o olhar desde 
as inebriantes paisagens brancas até o mar in-
cansável que delineia nosso horizonte.



M 
uratova é uma cineasta nascida na 
Moldávia, em 1939, país que faz fron-
teira com a  Romênia e a Ucrânia, e por 
isso em muitos textos aparece como 

ucraniana. É provavelmente a diretora soviética 
mais conhecida, sobretudo por seus filmes que 
sofreram censura durante o período da União 
Soviética. Kira se formou no Instituto Estadual 
de Cinematografia da União Soviética - VGIK, em 
Moscou, especializado em direção. Trabalhou 
por um curto período no Estúdio Odessa Film e, 
juntamente com seu marido, Aleksandr Muratov, 
assinou pela primeira vez, em 1962, a direção de 
On the Steep Cliff (Ukrutogo yara), produzido no 
Estúdio Kiev Film, estúdio ucraniano. 

Seus pais eram comunistas dedicados e 
revolucionários profissionais, enquanto sua irmã 
mais velha, Natália, foi oficial do governo socialista 
pós-guerra da Romênia e serviu como membro do 
comitê que aprovava filmes estrangeiros a serem 
exibidos nos países da União Soviética. Esse fato 
fez com que, desde muito jovem, Muratova tivesse 
contato com as mais diversas cinematografias 
mundiais. A  diretora cita como referências Charles 
Chaplin, Robert Flaherty e Federico Fellini. Mas 

certamente suas maiores influências são a nouvelle 
vague e o cinema do leste europeu, com os quais 
seus filmes, principalmente da primeira fase, mais 
dialogam. Muratova começa a filmar no início dos 
anos 1960, fase do “degelo1” de Krushev, segue 
pelo período da Perestroika de Gorbachev e chega 
ao período contemporâneo. Normalmente seus 
filmes são coproduções entra a Ucrânia e a Rússia, 
embora todos em língua russa.

Por não seguir a cartilha do realismo socialis-
ta e não deixar clara sua posição política, Muratova 
teve vários de seus trabalhos censurados e foi 
proibida de trabalhar com cinema por anos em 
território soviético. Seus filmes começaram a vir a 
público apenas nos anos 1980, na fase de abertura 
do regime, chamada glasnost. Foi a fase de sua 
projeção internacional. Seu filme mais emblemáti-
co deste período, e provavelmente de sua carreira, 
é Síndrome Astênica (Astenicheskiy Sindrom, 
1990), com o qual ganhou o Prêmio da Crítica no 
Festival de Berlim no mesmo ano. 

1. Degelo de Khrushchev ou abertura foi o período entre 1956 e 
1964 em que a União Soviética, sob o governo de Nikita Khrush-
chev, promoveu um “relaxamento” político, também chamado 
de “desestalinização”.
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Kira Muratova
e a síndrome do muro
Kira Muratova / Síndrome Astênica (1990)

Por Juliana Costa



Síndrome Astênica é sem dúvida o filme da 
queda do muro de Berlim e tudo o que isso repre-
senta para a União Soviética daquele período. O lon-
ga é dividido em duas partes, mais uma referência à 
divisão leste-oeste da sócio-política mundial, unidas 
por um golpe de metalinguagem. A primeira parte 
do filme é um curta-metragem em que uma mulher 
entra em crise profunda após perder o marido. Se 
considerarmos a semelhança física do esposo morto 
com os líderes políticos do período soviético, sobre-
tudo Stálin, a metáfora é autoexplicativa. Após os 
primeiros 30 minutos, revela-se 
a estrutura de exibição em sala 
de cinema do que parecia ser o 
filme de Muratova e surge uma 
diretora para falar do curta que 
acabamos de ver diante de uma 
plateia indiferente. Daí em diante 
seguimos personagens em quase 
estado de catalepsia, dentre 
eles um professor de escola 
absolutamente descrente do 
mundo a sua volta. Todos estão 
perdidos, atônitos, neurastênicos.  
Ninguém sabe ao certo o que está 
acontecendo, o caos parece instalado. Os jovens se 
movimentam em meio a ruínas enquanto os velhos 
vivem cercados de quinquilharias - entre elas, muitos 
bustos de Lênin, bandeiras soviéticas e bibelôs que 
lembram a sociedade de consumo ocidental. O filme 
se passa às vésperas da desmontagem das estruturas 
do revisionismo herdado de Nikita Krushev, ocorrida 
durante a Perestroika de Gorbachev, concluída em 
1985, testemunhando e antecipando a série de 
transformações que viriam após o fim da União 
Soviética. Foi o único filme soviético censurado sob o 
governo de Gorbachev.

Síndrome Astênica, não por acaso, é um ponto 
de virada entre os primeiros trabalhos de Muratova 

e os que virão a seguir. Chega ao auge de algumas 
questões que a cineasta já vinha ensaiando em seus 
filmes anteriores. A construção de um mundo (ou de 
uma União Soviética), em que os sujeitos friccionam 
suas individualidades, suas idiossincrasias, a uma 
sociedade profundamente coletivista de estado 
autoritário. É reducionista dizer que Muratova foi, 
até a dissolução da União Soviética, uma cineasta 
crítica ao governo ou ao comunismo. Para além dis-
so, ela parece confiar na juventude e em seus temas 
prediletos: os encontros e desencontros amorosos,  a 

transgressão, o questionamento 
dos costumes. 

Destaques desta primeira 
fase são os dois filmes de estreia 
da sua carreira solo: Breves En-
contros (Korotkie Vstrechi, 1967) 
e O Longo Adeus (Dogie Provody, 
1971). Românticos e focados 
em histórias individuais, ambos 
colocam em contraposição o ve-
lho e o novo, representados por 
personagens adolescentes e seus 
pais, sobretudo O Longo Adeus. 
Ambos os filmes foram proibidos 

pelos censores soviéticos, que consideraram esses 
estudos íntimos da vida emocional dos personagens 
como ameaças burguesas ao estado, principalmente 
pelo viés subjetivo dos temas e do modo de filmar. 
Após O Longo Adeus, a cineasta fica proibida de 
filmar até 1978, quando realiza Conhecendo o 
grande e vasto mundo (Poznavaya Belyy Svet). Seu 
filme de 1983, Entre Pedras Cinzentas (Sredi Serykh 
Kamney), recebeu tantos cortes do Estúdio Odessa 
que a cineasta decidiu retirar seu nome dos créditos. 
Muratova foi aluna devota de Paradjanov, com quem 
compartilha um cinema de imagens carregadas de 
signos, característica mais aparente em sua produção 
do final dos anos 1970, desde Conhecendo o gran-

Não há progresso. 
Há movimento 

em círculos. Nisso 
reside toda a 

beleza e a tragédia 
da civilização”, 
Kira Muratova
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Cenas de Síndrome Astênica (1990), 
de Kira Muratova. Foto: Reprodução

de e vasto mundo (1978), até Síndrome Astênica, 
de 1990. Em seus filmes mais recentes, pós queda 
do muro de Berlim, o teatro se transforma em 
lugar favorito, onde ela reafirma seu pessimismo 
anárquico recorrendo à farsa como única possibi-
lidade de salvação em um mundo cada vez mais 
desprovido de sentido.

Desde que começou a ter sua obra exibida, 
Muratova começou a ter o merecido reconheci-
mento. Atualmente, o Centro Nacional de Cinema 
Aleksandr Dovzhenko, da Ucrânia, possui restau-
rações de seus filmes mais importantes, além de 
cópias em 35 mm bem preservadas, o que tem im-

pulsionado mostras retrospectivas de seu trabalho 
ao redor do mundo. Em 2005, uma retrospectiva 
completa foi exibida no Lincoln Center, em Nova 
Iorque, e em 2013, no Festival Internacional de 
Roterdã. Mais recentemente, o público brasileiro 
pode ver parte de sua filmografia no Festival Indie, 
em 2015.
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O 
fato de ser a primeira mulher a ganhar 
o prêmio de melhor direção no Festi-
val de Cannes em 1961, com o filme 
A Epopeia dos Anos de Fogo (Povest 

plamennykh let, 1961), não impediu que Yuliya 
Solntseva (1901-1989) tenha ficado à sombra de 
Aleksandr Dovzhenko (1894-1956), seu marido 
e companheiro cinematográfico, ao longo de 
muitos anos. Apesar de a própria diretora localizar 
seu cinema como uma continuidade da obra de 
Dovzhenko – Solntseva começou a dirigir roteiros 
assinados pelo marido apenas após a sua morte 
- não podemos ignorar a marca autoral da sua 
cinematografia. Por ter sido assistente de direção 
de Dovzhenko em importantes filmes como Terra 
(Zemlya, 1930) e Ivan (Ivan, 1932) e ter assinado 
com ele codireção em diversos documentários 
sobre a invasão nazista na Ucrânia a partir de 1939 
(além de ter acompanhado a produção da maior 
parte de seus filmes), a obra dos dois cineastas 
está intimamente relacionada em termos éticos, 
estéticos e, porque não, amorosos. Ainda assim, 
é possível identificar no cinema da cineasta uma 
originalidade de linguagem em relação ao trabalho 
do marido após a morte deste. 

Para se entender a importância de marcar 
logo de saída a relação da obra da cineasta a de 
seu marido, é preciso voltar um tanto à ideia de 
“autoria” dentro do cinema russo da primeira 
metade do século XX, ou mesmo até as duas déca-
das que se seguem. Se até os anos 1960, mais ou 
menos a data em que os franceses “inventaram” 
a noção de diretor/autor no cinema, o autor do 
filme era o produtor na indústria americana. Na 
indústria russa, esta ideia estava atrelada ao escri-
tor ou roteirista da obra, visto a intrínseca relação 
entre literatura e cinema para este país. Desta for-
ma, quando logo após a morte de Dovzhenko, em 
1956, Solntseva decide perpetuar sua filmografia 
dirigindo os roteiros deixados por ele, é o nome 
de seu marido que aparece no primeiro crédito de 
Poema ao Mar (Poema o More, 1958): “Um filme 
de Aleksandr Dovzhenko”, seguido de “Dirigido por 
Yuliya Solntseva”. Dito isso, não descarto a contri-
buição do tratamento generoso que os homens 
historicamente recebem da nossa sociedade como 
motivo pelo qual a quadrilogia de Solntseva pós-
-morte de Dovznenko tenha sido creditada a ele. 
Faço esse preâmbulo justamente para destacar a 
importância do prêmio recebido em Cannes, em 

Yuliya Solntseva 
e seu companheiro inesquecível
Yuliya Solntseva / O Inesquecível (1967)

Por Juliana Costa



1961, quando A Epopeia dos Anos de Fogo ganha 
“melhor direção”, e não melhor filme ou melhor 
roteiro. A própria diretora, ao ter Poema ao Mar 
indicado a melhor filme no Prêmio Lenin, man-
dou uma carta ao júri solicitando que a láurea 
fosse dedicada ao marido.

Daí a importância de O Inesquecível (Neza-
byvayemoye, 1967) dentro da filmografia de Yuil-
ya Solntseva. O filme é o último dos quatro reali-
zados em cima de textos deixados por Dovzhenko 
e o único em que Solntseva assina roteiro com 
o marido, pela primeira vez assumindo autoria 
por sua obra. Assim, não é por acaso que as duas 
protagonistas de O Inesquecível sejam mulheres, 
e que é por seus olhos que iremos acompanhar 
o drama de uma vila ucraniana ocupada pelos 
nazistas durante a segunda guerra. Ao retomar o 
tema da ocupação nazista na Ucrânia, Solntseva 
passeia por terreno familiar, até mesmo afetivo 
(na medida em que um tema como este pode 
ser considerado afetivo), se levarmos em consi-
deração a filmografia que o casal realizou entre 
os anos de 1939 e 1945. Foram cinco documen-
tários que misturam imagens filmadas e imagens 
de arquivo e que retratam o horror da segunda 
guerra na Terra Mãe (Ucrânia). 

Mas aqui, além da terra arrasada deixada 
pelos alemães, interessa para a autora o destino 
partido das mulheres que são obrigadas a deixar 
suas casas para servir em território estrangeiro. 
É notável no roteiro a força tanto de resignação 
quanto de resistência das personagens mulheres 
diante da guerra, a começar pela primeira cena 
em que o casal principal, Olesia e Ivan, se conhe-
cem diante de um poço de água da vila atacada. 
Olesia parada em frente ao poço dá de beber aos 
combatentes ucranianos do exército vermelho 
que recuam frente ao ataque dos nazistas. Ao ver 
Ivan, além de lhe oferecer água, a jovem de cerca 

Cena de O Inesquecível (1967), de 
Yuliya Solntseva. Foto: Reprodução

de 16 anos também faz um pedido: que passe a 
noite com ela, já que logo os alemães chegarão 
a vila, atacarão as mulheres, e ela faz questão 
que sua primeira vez seja com um soviete. Segue 
uma das cenas de amor mais bonitas da história 
do cinema. Ao entrarem na casa de Olesia, o 
preto e branco da pólvora se transforma em 
um colorido delicado, com perfume de lavanda. 
Apresenta-se aí todo o romantismo surrealista 
do casal Solntseva&Dovzhenko. Tendo a separa-
ção forçada pela batalha que se aproxima, o casal 
passa o restante do filme à espera do reencontro 
prometido na noite de amor. 

Paralelamente ao drama do casal, acompa-
nhamos ao menos duas narrativas paralelas: a re-
sistência dos ucranianos que ficam na vila ocupa-
da e o destino trágico da prima deportada junto 
com Olesia. Quanto a estas duas personagens, é 
interessante notar como cada uma conversa com 
um tipo de heroína russa, comum tanto na lite-
ratura quanto no cinema do país, sobretudo na 
pós-revolução. Enquanto Olesia é uma heroína 
trágica, delicada, cujo objetivo maior é reencon-
trar o homem que ama, sua prima é uma guerri-
lheira destemida, disposta a entregar a vida pela 
causa coletiva. Após ser estuprada pelos nazistas 
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e deportada para Alemanha, Khrystia protagoniza 
uma das cenas mais combativas do filme. Ao 
retornar para a aldeia, após a expulsão das tropas 
inimigas, a mulher passa por um tipo de tribunal 
marcial, no qual é acusada por seus pares de 
traição, por ter mantido relações sexuais com os 
alemães. A personagem então desfere um longo 
e belo monólogo, no qual, ao se defender, escan-
cara o sofrimento, a força e a invisibilidade da 
luta das mulheres em situação de guerra: “Como 
você pode me chamar de prostituta? Eu sou um 
mártir. [...] Eu lembro de você, como uma estrela 
da guerra passou por nossa vila. [...] Agora você é 
puro e eu não. E você me despreza”. 

Como nos outros filmes de Yuliya, nos 
quais ela busca recuperar uma estética originária 
da obra de Dovzhenko, O Inesquecível é épico, 
belo e revolucionário. Atende às prerrogativas do 
realismo socialista ao mesmo tempo em que se 
permite poético e onírico, como nos primórdios 
das películas do diretor. No entanto, possui 

estética própria marcada pela direção precisa de 
Yuliya, além de ser, dos quatro filmes póstumos 
dedicados a Dovznhenko, o que podemos obser-
var maior autoria da cineasta no que se refere 
ao roteiro e aos diálogos. Solntseva empenhou 
a vida a prolongar a obra do homem que amava 
e a lhe dedicar os louros, mas o tiro saiu pela 
culatra, acabou recebendo a Palma de Ouro pela 
função impossível de ser creditada a um cineasta 
morto: a melhor direção.

Cena de O Inesquecível (1967), de 
Yuliya Solntseva. Foto: Reprodução



W 
anda percorre o caminho do vale 
dos mortos. Na vacuidade do seu eu 
interno, toda sorte lhe convém e nada 
mais importa. Uma sereia a navegar 

sob vastos oceanos gélidos guiada apenas pela 
incerteza de uma bússola cuja agulha é torta. 
Wanda Goronski é assim: ela está como morta. 
A afirmação abrupta da falência de sua condição 
como viva nos convida a perambular ao lado de 
Wanda por um lúgubre trajeto numa jornada exis-
tencialista acrimoniosamente niilista; Wanda é o 
lobo que uiva na estepe, o corvo que se alimenta 
de restos, da decrepitude de pesos mortos. Wan-
da cansou de esperar pelos tártaros, abandonou 
o forte, e agora no deserto se encontra. Tão cíclica 
quanto areia de ampulheta, sua vida parece fluir 
com a gravidade de suas emoções. Por vezes pa-
rece ser interrompida por uma estreita passagem, 
por um elo, e finalmente tende a inevitavelmente 
acabar, quando, de súbito, surge um elemento 
humano que a faz continuar a girar a roda. 

Alguns críticos de cinema trocariam a obra 
inteira de Elia Kazan pela única experiência por 
trás das câmeras de sua ex-esposa, a atriz Bárbara 
Loden: Wanda (Wanda, 1970). Desconsiderando 

o fato irrefutável de que Kazan foi um dos maiores 
cineastas da era do studio system do cinema 
estadunidense como um todo (independente 
das escolhas que fez no passado), a estreia de 
Loden como cineasta é um marco primoroso do 
cinema independente americano realizado no 
fim dos anos 1960 e lançado no início dos 1970, 
encaixando-se perfeitamente no espirito da Nova 
Hollywood. 

A trama acompanha Wanda Goronski (inter-
pretada pela própria Loden), uma mulher casada 
e com dois filhos que, após um divórcio em que o 
marido a acusa de ser “desleixada como esposa e 
como mãe”, decide abandonar o estilo de vida pa-
drão (e a vida em si) que lhe é exigido pela socieda-
de patriarcal e segue a esmo pelas ruas da cidade 
onde vive, entrando de bar em bar, conseguindo 
caronas para outras cidades, motivada apenas pelo 
instinto de sobrevivência. Desprovida de quaisquer 
esperanças, objetivos, a personagem parece a 
princípio almejar uma liberdade que, no fundo, é 
apenas um conceito ilusório. A máxima “posso não 
saber o que quero, mas sei o que não quero” nunca 
foi tão bem exemplificada por uma personagem 
como foi com Wanda. 
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Vale dos mortos
Barbara Loden / Wanda (1970)

Por Leo Hardt



Se em um primeiro momento pode 
parecer que a direção de Loden é deveras mani-
queísta devido à constante utilização de planos 
gerais onde é enquadrada Wanda como objeto 
único de observação solitária de sua câmera em 
campos abertos, ônibus e salas de cinema, pron-
tamente revemos essa impressão ao constatar 
o abandono das mesmas técnicas ao longo da 
projeção do longa. Da mesma forma que Wanda 
abandona a vida, Loden nos pede que abando-
nemos quaisquer impressões que podemos ter 
sobre seu filme. Wanda passeia por um shopping 
center, observa os manequins de uma loja e 
enxerga um reflexo de si própria, perambula por 
um bairro hispânico onde o que predomina é a 
incomunicabilidade entre ela e os demais. Faz 
um tour por entre catacumbas de mártires que 
são “aqueles que deram a própria vida pela sua 
fé”. O nível de simbolismo do longa e a maneira 
como é utilizado denota uma maturidade assus-

tadora para alguém sem nenhuma experiência 
anterior como diretora e tudo é utilizado para 
realçar o principal tema do filme: a morte em 
vida, criando um dos maiores retratos da solidão 
da história do cinema. Lembra em certo ponto 
outra grande obra dirigida por uma cineasta: 
Sem Teto Nem Lei (Sans Toi Ni Loi, 1985), da Ag-
nes Varda, mas, ao contrário deste filme de uma 
importante cineasta da vida gauche, que era ba-
sicamente um estudo preciso sobre a solitude, 
Wanda tende a multifacetar a solidão e seus de-
mônios: o abandono, a indiferença, o desprezo. 
Tudo isso possui um peso mais atordoante do 
que a incerteza dos percalços que aparecerão a 
partir do segundo ato do filme, solidificando em 
prática o que antes era teoria eficaz das temáti-
cas abordadas pelo longa. 

Wanda conhece Dennis (Michael Higgins), 
um gangster de segunda categoria, foragido da 
polícia, e decide por alguma razão acompanhá-

Cenas de Wanda (1970), de 
Barbara Loden. Foto: Reprodução
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-lo. Então o filme se transforma num road movie 
ao estilo Bonnie & Clyde (1967), porém desprovi-
do de glamour e da romantização Hollywoodiana 
empregados no filme de Arthur Penn. Nesse seg-
mento, há a imagem simbólica da protagonista 
dentro de um carro, olhando para trás a observar 
a estrada que vai ficando cada vez mais distante. 
Planos gerais começam a dar lugar aos poucos 
a primeiríssimos planos, close-ups e zooms dra-
máticos, de maneira orgânica e sempre a serviço 
da trama. Apesar de toda a melancolia da obra, 
ela não é isenta de senso de humor, que sempre 
vem com a alienação da personagem àquilo 
que está acontecendo literalmente abaixo do 
seu nariz. Na estrutura narrativa, o terceiro ato 
é composto pelo planejamento e execução de 
um assalto a banco por Dennis e Wanda: o ele-
mento humano movimenta a ampulheta antes 
do previsto, o lobo se silencia, o corvo...  apenas 
se alimenta, e Wanda apenas volta para o forte, 

sem esperar mais pelos tártaros.
Profundamente imersivo, a ausência de 

trilha sonora, a fotografia em tons frios com uma 
paleta de cores naturalista, a mistura de atores 
profissionais e não profissionais, o desfecho com 
um dos melhores free frames de todos os tem-
pos, tudo contribui para a criação de um estilo 
artístico e técnico primoroso. Wanda é o legado 
cinematográfico de uma artista completa que, 
infelizmente, nunca mais conseguiu realizar uma 
segunda obra: Bárbara Loden faleceu de câncer 
em 1980 aos 48 anos de idade. E ela estava 
certa: não há nada mais gostoso do que raspar o 
molho da macarronada com um pedaço de pão.

Cenas de Wanda (1970), de 
Barbara Loden. Foto: Reprodução



N 
este ano, o Cineclube Academia das Musas 
trouxe para o debate três filmes em que os 
temas versam sobre o sexo e a sexualidade 
feminina. Começamos com The Other Side 

of the Underneath (1972), de Jane Arden, que 
causou furor em festivais de cinema, incluindo o 
Festival de Cinema de Londres, ao apresentar um 
discurso sobre o feminino e a loucura que atraves-
sa o terapêutico, visto que o filme não se afirma 
a partir das interpretações e saberes instituídos 
pelos “regimes de verdade da ciência”. Podemos 
dizer que The Other Side of the Underneath figura 
como espaço simbólico que emerge da urgência 
em questionar os tabus e repressões que incidem 
sobre o corpo e a sexualidade feminina. Corpo 
e sexo silenciados pela racionalidade masculina 
que visa uma produção de “corpos dóceis”, ainda 
que isso implique no dilaceramento de sua sub-
jetividade. Não por acaso, em uma das sessões 
de terapia apresentadas em The Other Side of the 
Underneath, Arden pergunta: “você acha que há 
uma relação entre povos colonizados e mulhe-
res?”. Ora, não seríamos nós, mulheres, impelidas 
a viver na condição de servidão em relação aos 
homens (colonizadores)? Na potência entre pala-

vra e imagem – tudo é dito e mostrado, mas nun-
ca ilustrado –, Jane Arden cria uma poética femi-
nista e subverte as formas narrativas tradicionais 
abrindo passagem para a imaginação feminina, 
sem estigmatizá-la como histérica. Para além das 
normas e linguagens instituídas, The Other Side 
of the Underneath escapa dos enquadramentos 
disciplinares para encontrar o cinema.

Podemos dizer que no extremo oposto da 
subversão de Jane Arden encontramos All About 
Anna (2005), dirigido por Jessica Nilsson e pro-
duzido pela Zentropa, produtora criada por Lars 
von Trier e que financia grande parte dos filmes 
pornográficos direcionados ao público feminino 
na Dinamarca. O filme narra a história de Anna, 
uma jovem mulher arrasada pelo fato de seu na-
morado ter partido sem dar maiores satisfações. 
No momento em que ela está se refazendo da 
decepção, ao lado de outro homem, eis que seu 
ex-namorado ressurge deixando-a confusa em 
relação aos seus sentimentos. O filme usa e abusa 
do sexo na mesma proporção que se vale dos cli-
chês românticos para conduzir sua narrativa. Nele, 
suas personagens são incitadas a se apaixonar e, 
assim, legitimar sua sexualidade, ou exercê-la em 

O pornô trajou preto
Jane Arden / The Other Side of the Underneath (1972); Jessica 
Nilsson / All About Anna (2005); Erika Lust / Cabaret Desire (2011)

Por Luciana Tubello



negação ao “sentimento”. Isto é o que Tania Na-
varro Swain irá chamar de dispositivo amoroso. 
Para a autora, o dispositivo amoroso seria um 
desdobramento do dispositivo da sexualidade, 
conforme identificado por Michel Foucault. 
Segundo ela, o dispositivo da sexualidade fabrica 
as diferenças entre as sexualidades femininas e 
masculinas, imbricando a sexualidade feminina 
ao dispositivo amoroso que “[...] guia seus 
pensamentos, seus comportamentos na busca 
de um amor ideal, feito de trocas e emoções, de 
partilha e cumplicidade” (SWAIN, 2008, p. 298). 
Desta forma, em All About Anna, a linguagem 
pornográfica não escapa a este dispositivo, visto 
que, de uma forma ou outra, suas personagens 
gravitam em torno de uma ideia de amor român-
tico. Assim, os discursos sobre o amor e o sexo 
se apresentam de forma justaposta, inscrevendo 
suas personagens aos discursos hegemônicos 
sobre a sexualidade feminina – aqui, podemos 

citar Deite Comigo (Lie with Me, 2005) e Crimes 
de Paixão (Crimes of Passion, 1984) como outros 
exemplos de filmes que operam por esta jus-
taposição. O fato de mulheres dirigirem filmes 
pornográficos, ou de se apropriarem da lingua-
gem pornográfica para a composição de uma 
narrativa fílmica, não é a “salvação” da repre-
sentação da sexualidade feminina no cinema – 
ainda que seja notável o fato de que, na grande 
maioria das produções dirigidas por mulheres, 
o sexo seja posto em discurso sem que se tenha 
a humilhação do corpo feminino. Mas, vincular 
a sexualidade feminina ao amor romântico seria 
a única alternativa possível à humilhação dos 
corpos femininos?

Longe de buscar uma resposta definitiva 
a esta questão, foi posto em debate o cinema 
pornô-feminista de Erika Lust, a partir do filme 
Cabaret Desire (2011). Nos filmes de Erika Lust 
sempre há pequenas subversões daquilo que é 

Cenas de The Other Side of 
the Underneath (1972), de 
Jane Arden. Foto: Reprodução
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o esperado em um filme pornô mainstream. Por 
exemplo, em uma das histórias de Five Hot Sto-
ries for Her (2007), uma mulher flagra seu mari-
do na cama com outra. A princípio, ele justifica 
sua ação dizendo que se trata de um “regalo” 
para ela – em alusão às constantes cenas porno-
gráficas mainstream cuja mulher traída se junta 
aos amantes. Porém, na história de Erika Lust, 
a mulher traída vinga-se em um ménage com 
outros dois homens. Chama a atenção o fato de 
que, nos filmes anteriores a Cabaret Desire, as 
cenas de sexo são muito mais explícitas, sendo 
possível a visualização da penetração e da eja-
culação masculina – ainda que de forma muito 
mais discreta, sem aproximação excessiva da 
câmera. No entanto, assim como na pornografia 
mainstream, Erika Lust se manteve distante dos 
pelos, das gorduras e das estrias dos corpos ao 
longo de toda a sua filmografia. Esta assepsia 
na construção da imagem e do discurso sobre 
o feminino se exacerba no desprezo pelos 
genitais e seus fluídos em Cabaret Desire. Um 
sexo saneado e romantizado que marca, muito 
bem, para quem o discurso de uma “sexualidade 
livre” é endereçado: mulheres brancas, de classe 
média e intelectualizadas assim como a própria 
diretora.

Pensar sobre esses filmes enseja nos ques-
tionarmos sobre quais os domínios do visível e 
do enunciável acerca da sexualidade feminina. 
De certa forma, Jane Arden nos mostra, em The 
Other Side of the Underneath, os efeitos das visi-
bilidades e enunciações que reiteram o sexo e a 
sexualidade feminina a partir de um dispositivo 
amoroso ou de hierarquização de sexualidades. 
Não raro, tentativas de ressignificação do sexo e 
do gênero feminino acabam sendo capturadas 
pelo modus operandi de uma cultura patriarcal 
e machista. Portanto, as formas como o corpo e 

o sexo feminino são postos em discurso nas produ-
ções cinematográficas, sobretudo no cinema feito 
por mulheres, além de promoverem outros modos 
de existência e de exercício da sexualidade, preci-
sam criar, também, modos de resistência – ques-
tionando as “verdades” que circulam nas imagens 
sobre o sexo e o corpo feminino. 
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N 
ão é um Filme Caseiro (No Home Movie, 
2015), última obra da diretora Chantal Aker-
man, é um documentário realizado sob a 
sombra da morte. Não admira, assim, que a 

reflexão sobre a mortalidade (materna, bem como 
da própria diretora) atravesse-o do início ao fim. Ao 
longo de 115 minutos, acompanhamos os últimos 
momentos da vida da mãe da diretora, Natalia 
Akerman. A primeira vez que Natalia aparece, ela 
caminha por seu apartamento em Bruxelas, onde 
grande parte do filme toma lugar. No seio do lar 
materno, coroamento do doméstico – do caseiro 
–, Chantal registra o ordinário do dia a dia da 
mãe. Natalia então segura o próprio ombro e uma 
expressão de dor se manifesta em seu rosto, rom-
pendo a normalidade da situação. É o início do fim. 
Pouco a pouco, a saúde de Natalia deteriora-se, 
movimento acompanhado por uma câmera receo-
sa, que a tudo quer capturar, em uma desesperada 
busca por retardar o inevitável. Atestado do fracas-
so frente à tentativa de contornar o tempo, porém, 
Não é um Filme Caseiro foi completado somente 
após a morte de Natalia e é entrecortado por um 
adiantamento da sua ausência.

Em uma cena que sumariza a dinâmica de 

mãe e filha – ou o movimento de distanciamento e 
aproximação característico das relações familiares 
–, Chantal conversa com Natalia por Skype. As duas 
falam banalidades. Natalia ocupa a totalidade da 
tela de um computador, que, com a câmera na 
mão, a cineasta trata de fazer ocupar a totalidade 
da imagem do filme. Ainda se pode observar a pró-
pria Chantal, no canto inferior da tela, capturada 
pela câmera do seu computador, a filmar. Vemos 
a mãe como Chantal a vê, vemos Chantal como a 
mãe a vê e vemos ainda uma terceira imagem, que 
encapsula as duas. A memória diluída em proces-
sos, em imagens refletidas. Quando a câmera se 
aproxima da tela do computador, é possível distin-
guir os pixels que compõem Natalia. Ela agora é só 
um rastro do que foi, a corporalidade lhe escapa, 
intangível. Por outro lado, a corporalidade sempre 
fugiu ao cinema. É a tecnologia catapultando o 
retorno dos fantasmas.

Esse status que habita a fronteira entre o vis-
to e o não visto é pulsante nos planos de paisagens 
que Chantal intercala às cenas na casa materna. O 
vento movimenta as árvores, mas o que se vê é o 
que de fato não se vê. O vento é só uma dedução 
a partir das árvores que balançam, ou da relva 

Obituário Doméstico 
Chantal Akerman / Não é um Filme Caseiro (2015)

Por Marcela Bordin
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trêmula. Da mesma forma, a passagem do tempo 
só é evidente pelos sinais que deixa: as estações 
mudam e, no pátio aos fundos do apartamento, 
a vegetação passa de um cinza pálido ao verde 
pujante. A renovação da natureza, porém, não 
encontra eco dentro de casa e o estado de Natalia 
piora cada vez mais.

Que um fenômeno que se faz presente pela 
falta fundamente a concepção de um filme – no 
gravar o que em breve se tornará memória – diz 
muito sobre a natureza fantasmagórica do cinema 
e, em particular, do cinema de Chantal Akerman. 
Essa não é a primeira vez que a cineasta filma a 
si mesma e aos seus, mas será a última. Como 
em outras obras de Chantal, Não é um Filme 
Caseiro circula instável sobre seus objetos, sem se 
apropriar de nenhum, sem se deixar capturar por 
uma estabilidade ilusória. Ao contrário, o filme se 
apoia na dureza da honestidade, navegando entre 

público e privado, negociando os limites da (auto)
exposição e insistindo em lançar as imagens ao 
terreno do efêmero. 

Tudo na casa e na vida de Natalia é banal. 
Não é um Filme Caseiro seria um filme caseiro, 
não fosse a habilidosa condução de Chantal em 
enquadramentos precisos que jogam com o que 
é mostrado e com o que é omitido. O resultado 
é um obituário no domínio do doméstico, que 
celebra e coloca sobre uma nova perspectiva, 
como sempre na obra da diretora, as pequenas 
personagens anônimas e triviais que constroem 
a nossa história coletiva e, também, a história 
privada de Chantal Akerman.

Cenas de Não é um Filme 
Caseiro (2015), de Chantal 
Akerman . Foto: Reprodução
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