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É com alegria redobrada que 
lançamos a quarta edição da 
Revista Cineclube Academia 
das Musas. Alegria pela conti-

nuidade e consistência do cineclube 
que, em janeiro de 2021, entra em seu 
quinto ano de atividades ininterruptas 
e também pelo desafio de continuar 
produzindo encontros e debates em 
meio às catástrofes que assolaram 
o ano de 2020. Entre uma pandemia 
mundial, um governo federal inepto 
e contrário aos anseios culturais e 
formativos que nos orientam e o dis-
tanciamento causado pelo isolamento 
social, continuar nos encontrando, 
pesquisando e debatendo os filmes e 
as cineastas, foi sem dúvida um oásis 
em meio ao árido deserto. 

Como nas edições passadas, os tex-
tos da Revista se referem a alguns 
filmes e diretoras estudados no ano 
anterior, no caso 2019, escritos por 
integrantes do cineclube. Abrimos 
esta edição com um texto sobre a 

mostra “O Feminismo e a Vanguarda 
de Helke Sander” realizada em Porto 
Alegre em 2019, em uma parceria do 
Cineclube Academia das Musas e o 
Instituto Goethe de Porto Alegre. A 
mostra, como o texto que apresen-
tamos, traça um caminho entre parte 
da obra de Sander de modo a pensar 
na articulação entre a sua militância 
feminista e  seus filmes. O feminismo 
também é tema explícito dos filmes 
(e aparece nos respectivos textos) 
Virgin Machine (1988), de Monika 
Treut, “O que não se vê é quem dirige 
(o olhar)”, ensaio visual que propõe 
um diálogo entre os filmes Comment 
ça va (1978), de Jean-Luc Godard e 
Anne-Marie Miéville, e Maso e Miso 
Vão de Barco (Maso et Miso vont en 
bateau, 1975), do Coletivo Les In-
soumuses e Uma Canta, Outra Não 
(L’une chante, l’autre pas, 1977), de 
Agnès Varda. Uma Canta, Outra Não, 
também  faz uma dobradinha com o 
texto “Arte, política e o olhar insti-
gante de Agnès Varda”, sobre o filme 

O Amor dos Leões, de 1970. O horror 
entra neste conjunto nos textos sobre 
Em Minha Pele (Dans ma Peau, 2002), 
de Marina de Van e Cemitério Maldito 
(Pet Sematery, 1989). Também da dé-
cada de 1980, temos nesta edição um 
texto sobre Estilhaços (Smithereens, 
1982), de Susan Seidelman. Ainda, em 
“E o que resta não destrói a memó-
ria”, texto sobre o filme Coração de 
Cachorro (Heart of a Dog, 2015), de 
Laurie Anderson, “Talentos de Vicky 
Langan: Cinema, Som e Performan-
ce”, sobre o filme Inside, (2017), e em 
Memórias das Coisas que Ainda es-
tão Por Vir (Le Souvenir D’un Avenir, 
2001), de Yannick Bellon e Chris Mar-
ker, abordamos as narrativas ensaísti-
cas de cineastas experimentais. 

Para encerrar, gostaríamos de agra-
decer o financiamento deste projeto 
pelo edital FAC Digital, promovido 
pela Secretaria Estadual da Cultu-
ra do Estado do Rio Grande do Sul e 
executado pela FEEVALE. 
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O feminismo  
e a vanguarda  
de Helke Sander

Juliana Costa e Carla Oliveira foram curadora e debatedora 
na mostra “O feminismo e a vanguarda de Helke Sander”.

“Onde as mulheres são verdadeiras, 
elas quebram as coisas”. A frase foi 
escrita em 1978, por Helke Sander, 
em um artigo da Frauen und Film 
(Mulheres e Cinema), revista pioneira 
na Europa sobre cinema e feminismo, 
fundada pela diretora, editora e mili-
tante feminista, cuja obra o Instituto 
Goethe, em parceria com nosso ci-
neclube Academia das Musas, apre-
sentou na mostra: “O Feminismo e a 
Vanguarda de Helke Sander”, realiza-
da na Cinemateca Capitólio, de 30 de 
novembro a 8 de dezembro de 2019. 

Pouco conhecida no Brasil, Sander foi 
uma cineasta fundamental ligada aos 

feminismos da Alemanha na segunda 
metade do século XX. Seu discurso, re-
alizado na Conferência de Estudantes 
Socialistas da Alemanha, em 1968, foi 
responsável pelo início do que se cha-
mou o Novo Movimento Alemão das 
Mulheres. Tanto seu trabalho no cine-
ma e na televisão quanto sua militân-
cia política são marcados pela ruptura 
com as formas e ideias estabelecidas. 
Sander quebra as coisas por onde 
passa, e destrói, com suas imagens e 
narrativas, padrões arraigados do pen-
samento e do fazer cinematográfico. 

Entendendo a criação como um es-
paço historicamente negado ao sexo 

feminino, a cineasta buscou uma 
forma artística que levasse, em suas 
palavras, “as mulheres às regiões em 
branco da subjetividade inexplorada”. 
Seguindo a máxima do período, “o 
pessoal é político”, que ainda hoje vi-
gora nos movimentos feministas, San-
der trata nos filmes de maternidade, 
direitos reprodutivos, desigualdade 
de gênero, dupla jornada das mulhe-
res, diferenças salariais, entre outras 
pautas ainda urgentes.

Na sessão inaugural da mostra “O 
Feminismo e a Vanguarda de Helke 
Sander”, foi exibido o seu primeiro 
trabalho, o curta-metragem Sujei-
tude (Subjektitüde, 1967): palavra 
inventada pela junção de “sujeito” e 
“atitude”. De forma tensa e divertida, 
Sander disseca os pontos de vista de 
uma mulher e de dois homens que a 
abordam em uma cena urbana típica 
de uma rua movimentada de Berlim. 
A partir do registro da subjetividade 
das mulheres, ponto central da obra 
de Sander, ela passa a evidenciar 
suas ações e, sobretudo, a mostrá-las 
como sujeitos políticos.

Seu segundo filme, o média-metragem 
Quebrem o Poder dos Manipuladores 
(Brecht die Macht der Manipulateu-
re!, 1968), foi apresentado em sessão 
comentada, junto ao público presente 
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na Cinemateca Capitólio. Realizado no 
contexto dos movimentos de protestos 
de massa em torno de 1968, fala da 
campanha do movimento estudantil 
contra a conservadora Springer, um 
grupo de mídia alemão, que propaga-
va a visão dos Estados Unidos sobre 
a guerra do Vietnã, sem dar espaço a 
qualquer outro ponto de vista. O filme 
alterna material de arquivo e recons-
truções. Todos os textos utilizados são 
citações originais dos jornais da Sprin-
ger Die Welt e Bilde, e Helke contou 
com a participação de Harun Farocki 
nas encenações. Contudo, Quebrem o 
Poder dos Manipuladores destaca-se, 
principalmente, por mostrar o enfren-
tamento das mulheres com seus com-
panheiros de lutas políticas, o que o 
torna bastante original na abordagem 

dos eventos de 1968, pois mostra que 
jovens cheios de aspirações e engaja-
mento político eram capazes de atos e 
falas absolutamente sexistas. Sander 
evidencia toda a dificuldade encon-
trada pelas mulheres na criação das 
creches comunitárias (Kinderläden), 
um passo importante nesse momento 
histórico, que permitiu um maior en-
gajamento dessas mulheres nos atos 
políticos. A organização das creches in-
fantis foi uma pauta essencial de vários 
movimentos feministas e de mulheres 
daquela época. Isso ocorria também 
no Brasil - por exemplo, na 15ª edição 
da Mostra de Cinema de Ouro Preto, o 
curta-metragem Creche-Lar (1978), de 
Maria Luiza d’Aboim, mostra a experi-
ência das mães brasileiras na estrutu-
ração de tais creches. 
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Os mesmos temas de Quebrem o Po-
der dos Manipuladores são também 
explorados em O Fator Subjetivo (Der 
Subjektive Faktor, 1981), apresentado 
ao longo de nossa mostra: um filme 
que aborda as relações de gênero em 
uma república estudantil nos anos 
1960, combinando cenas filmadas 
de ficção e imagens de noticiários da 
época. Assim como Quebrem o Poder 
dos Manipuladores e tantos outros 
trabalhos de Sander, O Fator Subjeti-
vo tem forte cunho autobiográfico. O 
seu notório discurso na conferência 
de 1968 dos Estudantes Socialistas 
Alemães é reproduzido em ambos os 
filmes. Já seu lado materno se sobres-
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sai, particularmente, no curta-metra-
gem Silvo (1967), também visto em 
Porto Alegre, no qual Sander docu-
menta a própria relação com o filho.

Em meio ao Malestream (Mittem im 
Malestream, 2005), que faz o tro-
cadilho com o mainstream da con-
dição masculina, é a produção mais 
recente da diretora, e faz o resumo 
de sua carreira de ativista. Através de 
imagens de arquivo e entrevistas, os 
conflitos e as questões centrais de fe-
minismos europeus daquele período, 
como o direito ao aborto, a greve de 
nascimento e a política da maternida-
de, são abordados. 
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Cena de A Personalidade Reduzida sob Todos os Ângulos (1977).

Cena de O Amor é o Início de Todo o Terror (1984).

Em O Amor é o Início de Todo o Terror 
(Der Beginn aller Schrecken ist Liebe, 
1984), um de seus filmes mais conhe-
cidos, Sander aponta seu olhar crítico 
característico, marcado por humor e 
ironia, para a política sexual, ao pro-
tagonizar uma sátira sobre a relação 
de um homem e duas mulheres (que 
são amigas em função de afinidades 
pessoais e políticas), através de uma 
perspectiva feminista. Gula? (Völlerei? 
- Füttern!, 1986), curta-metragem que 
integra o antológico Sete Mulheres, 
Sete Pecados (Seven Women, Seven 

Sins, 1986), filme de episódios dirigi-
dos por diretoras como Chantal Aker-
man e Ulrike Ottinger, tem um tom se-
melhante a O Amor é o Início de Todo 
o Terror, e também aborda o tema do 
relacionamento amoroso entre um 
homem e uma mulher. Sander propõe 
uma reinterpretação da passagem 
bíblica de Adão e Eva: Eva quer deixar 
evidente para Adão que não há nada 
de errado ou maligno com a maçã, e 
não compreende porque ele se recusa 
a aceitá-la. Ambos foram apresentados 
em conjunto na mostra.

O feminismo e a vanguarda de Helke Sandler

O filme usa materiais documentais e trechos de 
uma discussão entre oito mulheres comentando 
os avanços e retrocessos do movimento das mu-
lheres dos anos 1960 aos dias atuais. Em Meio ao 
Malestream foi exibido junto a Sujeitude (1967), 
na sessão inaugural da mostra, o que permitiu 
aos espectadores cinéfilos vislumbrar parte dos 
caminhos percorridos por Sander.

Seu primeiro longa-metragem, A Personalida-
de Reduzida em Todos os Ângulos (Die Allseitig 
Reduzierte Persönlichkeit - Redupers, 1977), um 
documentário ensaístico sobre o Muro de Ber-
lim e as fronteiras entre o público e o privado da 
condição feminina, foi exibido, também, no gran-
de ecrã da Cinemateca Capitólio. O filme acom-
panha a fragmentação da vida cotidiana de uma 
fotógrafa freelancer (interpretada por Sander), 
que vive no lado ocidental de Berlim, e as dificul-
dades enfrentadas por ela e suas companheiras, 
todas com ambições artísticas, para resolver suas 
vidas em seus vários ângulos: pessoal, familiar, 
profissional e político. Oriunda de uma geração 
de cineastas de grande criatividade, Sander nos 
mostra, em seu primeiro longa, uma Berlim divi-
dida sob uma perspectiva única: a das mulheres 
submetidas a jornadas de trabalho extenuantes 
em suas lutas constantes para sobreviver.



15Cineclube Academia das Musas

Apreciada pelos frequentadores da 
Capitólio foi também a série de cur-
tas-metragens Dos Relatórios dos 
Serviços de Segurança e Patrulha 
(Aus Berichten der Wach - und Patrou-
illendienste), de 1985, 1986 e 1987, 
breves crônicas inspiradas em notícias 
de jornais da época. O filme de 1985, 
Nr.1 - Dos Relatórios dos Serviços de 
Segurança e Patrulha, que mostra 
uma mulher prestes a se atirar do alto 
de um guindaste, junto aos seus filhos 
pequenos, por não ter acesso a mora-
dia, ganhou o Urso de Ouro do Festival 
de Berlim no mesmo ano. O segundo 
curta da série, de 1985, mostra, em 
uma única e longa tomada, a encena-
ção de um estupro. O tema da violên-
cia sexual contra as mulheres é corajo-
samente abordado por Sander, tanto 
nesse curta, quanto em seu filme mais 
longo, Libertadores Tomam Liberda-
des (BeFreier und Befreite, 1992).

Cena de O Amor é o Início de Todo o Terror (1984).

Cena de Nr. 1 - Dos Relatórios dos Serviços 
de Segurança e Patrulha.
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Em Libertadores Tomam Liberdades, 
Sander examina o estupro em massa 
de mulheres alemãs pelo Exército 
Vermelho logo após o final da Segun-
da Guerra, em 1945. O documentário 
recebeu algumas críticas, na época 
de seu lançamento, por vitimizar 
alemães no pós-guerra, sob o risco 
de diminuir o impacto causado pelo 
Holocausto. A perspectiva de Sander, 
contudo, é sempre a de denunciar a 
violência contra as mulheres. Ela dei-
xa explícito que, na guerra, mulheres 
são estupradas por ambos os lados. 
Seu filme é uma complexa reflexão 
sobre o estupro como arma de guer-
ra e o corpo das mulheres como um 
butim, e ganhou o prêmio Nestor 
Almendros no Festival de Direitos 
Humanos de 1993. Libertadores 
Tomam Liberdades, exibido em duas 
partes, encerrou a mostra O Feminis-
mo e a Vanguarda de Helke Sander, 
em Porto Alegre.
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A contemplação da obra vanguardista de Helke 
Sander é fundamental para a reflexão sobre a his-
tória da luta das mulheres por direitos na segun-
da metade do século XX. Em suas palavras, “o ato 
mais autêntico das mulheres hoje - em todas as 
áreas, incluindo as artes - consiste não em padro-
nizar e harmonizar os meios, mas em destruí-los. 
Onde as mulheres são verdadeiras, elas quebram 
as coisas”. Sander foi homenageada pelo Institu-
to Arsenal de Cinema e Vídeo Arte de Berlim em 
2003, quando ganhou retrospectiva de sua obra 
vanguardista de inegável valor político e artístico. 

“O ato mais autêntico 
das mulheres hoje - em 

todas as áreas, incluindo 
as artes - consiste não em 

padronizar e harmonizar os 
meios, mas em destruí-los.”

Helke Sander, 1978

O feminismo e a vanguarda de Helke Sandler
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Cenas de A Personalidade Reduzida sob Todos os Ângulos (1977).
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Em minha pele (2002) 
de Marina de Van

Luciana Tubello Caldas é idealizadora do projeto Cinema Popular, 
que oferece oficinas de cinema a preços populares em diferentes 
espaços culturais da cidade de Porto Alegre/RS e online. 

Imagine-se você sentado na sala es-
cura do cinema. O filme é tenso, um 
assassino está prestes a fazer sua pri-
meira vítima. Em um impulso você leva 
o polegar até a boca, sua cutícula está 
saliente e se encaixa perfeitamente 
entre os dentes. O assassino ergue sua 
faca em direção à vítima. Os dentes 
pressionam sua cutícula. A vítima grita. 
Em um único golpe, vítima e cutícula 
sangram. Comungam-se, assim, o pra-
zer visual e o latejar de um dedo fissu-
rado que agora repousa entre lábios, 
saliva, sangue e dor.

Em uma festa, Esther (Marina de Van) 
sofre um acidente que provoca um 
profundo corte em sua perna. Porém, 

tudo transcorre normalmente. Ela 
flerta, dança, conversa e só percebe 
o corte quando vai ao banheiro e vê 
o chão sujo sangue. Ela não sente dor 
no momento do acidente, e muito 
menos quando vai ao médico para 
suturar o ferimento.

Na impenetrabilidade da dor, em sua 
carne, passa a pulsar uma inquietante 
estranheza pela materialidade do cor-
po. No trabalho, Esther se refugia em 
uma espécie de depósito para obser-
var sua perna ferida e - em um misto 
de prazer, incredulidade e fascinação 
- cortá-la novamente. Ao longo da nar-
rativa esse comportamento se repete, 
cada vez com maior intensidade, como 

se a ausência de dor manifestasse a 
ausência do real. Esse apagamento do 
real, que se relaciona com um corpo 
cada vez mais dilacerado, se torna 
manifesto na cena do jantar de negó-
cios - a mais brilhante do filme. Em um 
jogo de close-ups dos personagens e 
planos detalhes de alimentos sendo 
consumidos, tudo se torna fragmenta-
do e etéreo. Como estar presente em 
uma conversa banal se o meu corpo 
não sente a presença da dor?

É na solidão de um quarto de hotel, 
no terceiro ato do filme, que Esther 
estará presente ao converter seu 

corpo em seu objeto de olhar e dis-
secamento. Sua carne dilacerada é 
contemplada e manipulada. A tela 
dividida apresenta planos detalhes 
de um banquete: seu corpo e ima-
gem. Eis a libertação! Esther contem-
pla seu corpo e consome sua carne. 
Alguns telefonemas são feitos para o 
escritório e para o namorado, afinal, 
ela não nega o mundo sem carne que 
se apressa em estancar o sangue. 
Esther, transcende esse mundo.

Ela se devora, 
logo, existe!

Cena de Em minha pele (2002).
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Estilhaços (1982)
de Susan Seidelman 

Helena Lukianski é mestranda em Comunicação Social pela 
PUCRS e pesquisa a relação entre estética e política no cinema 
independente americano. 

Na filmografia da cineasta Susan Seil-
delman destaca-se o longa-metragem 
Procura-se Susan Desesperadamente 
(Desperately Seeking Susan, 1985), 
que ajudou a impulsionar a carreira da 
cantora Madonna. No entanto, an-
tes disso, a diretora lançou Estilhaços 
(Smithreens 1982), seu primeiro filme. 
Produzido em Nova Iorque, o longa-
-metragem representa um contexto 
cultural específico: após a grande crise 
fiscal da década de 1970, algumas áre-
as da cidade acabaram abandonadas, 
como a região conhecida como Lower 
East Side. Em meio a essa decadência 
urbana desenvolveu-se o movimento 
cultural No Wave (“Sem Onda”, na tra-
dução literal), que também foi retrata-

do no documentário Blank City (2012), 
dirigido por Celine Danhier.

A cena No Wave foi diretamente 
influenciada pela música punk que 
também ascendia nos anos 1970 em 
Nova Iorque - o nome surgiu como 
uma ironia à estética New Wave. A 
arte, feita em contraposição ao que 
era desenvolvido na área burguesa 
de Uptown, foi produzida por mú-
sicos, atores, cineastas e artistas 
plásticos que seguiam o estilo punk 
Do It Yourself (DIY), ou seja, faça-vo-
cê-mesmo. O cinema, realizado nos 
formatos Super-8 ou 16mm, teve 
baixa repercussão, ou foi destinado 
a exibições em museus como o Mu-

seu de Arte Moderna de Nova York 
- MoMA (sem patrocínio para serem 
projetados em cinemas, esses filmes 
posteriormente foram exibidos em 
mostras sobre a No Wave).

Além de Estilhaços (1982), desta-
ca-se o longa-metragem Estranhos 
no Paraíso (Stranger than Paradise, 
1984), dirigido por Jim Jarmusch – 
ambos foram exibidos no Festival de 
Cannes. Nem todos os filmes da No 
Wave abordam diretamente ques-
tões relacionadas à música punk. 
Os primeiros longas-metragens de 
Jarmusch1, produzidos nesse contex-
to, não se relacionam a esse estilo 
musical. No caso do filme de Seilde-

man, o gênero punk é fundamental 
na narrativa.

Em Estilhaços, Wren é uma jovem que, 
depois de ir embora de Nova Jersey, 
perambula pelas ruas de Nova Iorque, 
frequentando shows e desejando 
unir-se a uma banda, ainda que em 
nenhum momento do filme demons-
tre talento musical. Em suas andanças, 
conhece Paul, um jovem pouco ambi-
cioso que mora em uma van e que se 
apaixona por ela. Despejada do seu 
apartamento por não pagar o aluguel, 
Wren acaba dormindo com Paul quan-
do lhe é conveniente, e, ao mesmo 
tempo, envolve-se com Eric, membro 
de uma banda chamada Smithreens.

Cena de Estilhaços (1982).



Revista #4 27Cineclube Academia das Musas26

O filme segue um fluxo meio previsível: Eric é 
um interesseiro que se aproveita da ingenuidade 
da jovem para dar um golpe em um sujeito soli-
tário em um bar. Após Wren seduzi-lo e ambos 
consumarem o assalto, o músico foge sozinho 
com o dinheiro para Los Angeles, e ela, desilu-
dida, tenta reencontrar Paul. Para a surpresa 
de Wren, Paul finalmente foi embora de Nova 
Iorque, após decidir vender a sua van. O final de 
Wren é sombrio e solitário, caminhando pelas 
ruas, sem perspectivas.

No longa-metragem, vemos as ruas sujas de uma 
Nova Iorque abandonada, os prédios decadentes 
e os ambientes imundos onde moravam artistas 
com pouca possibilidade de ascensão social. Ain-
da que mantenha um bom ritmo com momentos 
divertidos, causa estranhamento a falta de cenas 
em que apareçam comportamentos subversivos 
relacionados a um movimento underground in-
fluenciado pelo punk. O filme termina parecendo 
um retrato “leve” da efervescência artística que 
se desenvolveu na época. 

Estilhaços (1982) de Susan Seidelman 

1. O diretor Jim Jarmusch seguiu uma carreira de destaque 
dentro do cinema estadunidense após o fim da cena, que se 
dissipou ainda na década de 1980.

Cena de Estilhaços (1982).
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E o que resta não 
destrói a memória

Pedro Henrique Gomes, jornalista e crítico de cinema. Membro da 
Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul - ACCIRS. 
Publica a coluna O Fator Humano no site Vós - Pessoal no Plural.

Ao narrar as quatro histórias que ocu-
pam o seu livro Os Emigrantes (Die 
Ausgewanderten, 1992), o escritor 
alemão W. G. Sebald convida o leitor 
a partilhar com ele, o narrador, de 
uma visita ao terreno memorialístico 
e afetivo das relações entre história 
e memória. No livro, as parábolas 
que o enformam giram em torno de 
quatro personagens que, como traço 
comum, atravessaram de alguma ma-
neira forma a vida do narrador. Essa 
relação é uma mediação, conduzida 
pelo narrador. Com uma abordagem 
parecida, agora com os meios de 
expressão do cinema, do textual ao 
visual, a costura narrativa dada pelas 

imagens e pela voz de Laurie Ander-
son em Coração de Cachorro (Heart 
of a Dog, 2015) opera de modo que 
me faz lembrar da escrita potente e 
livre de Sebald.

Artista de muitas habilidades, Laurie 
Anderson dedicou o filme à memó-
ria de Lou Reed, seu companheiro 
até a morte dele, em 2013. Aqui, a 
narradora tece um fio que conduz o 
espectador-leitor por uma série de 
momentos-chave de sua vida recente, 
que inicia com o 11 de setembro no-
va-iorquino, passa pela morte de sua 
mãe e é contada sempre em relação 
à história de sua cachorra Lolabelle. 

Seu terreno é o do filme-ensaio. Ela 
mistura lembranças, pensamentos, 
rituais e fabulações para tornar o fil-
me uma experiência sensível concreta 
em meio a muitas proposições livres, 
que correm no fluxo do pensamento 
pessoal. É a partir de uma imagina-
ção visual coerente com a estética 
de um sonho e de um olhar curioso, 
por exemplo, diante do regime de 
captação de imagens pós-11 de se-
tembro, que a cineasta amarra esste 
seu ensaio memorialístico àa sua 
vida. O atentado às Torres Gêmeas 
deixou sequelas evidentes na socie-
dade estadunidense, e,  do país e, 
consequentemente, ajudou a acelerar 

um processo de vigilância e controle 
que já vinha se consolidando desde o 
início dos anos 1990 com o discurso 
do imaginário contraterrorista.

O percurso desse olhar é inusitado. 
Ao decidir narrar em primeira pessoa 
e contar histórias afetivas e  íntimas 
em paralelo a desdobramentos efeti-
vos  como o 11 de setembro, Ander-
son deixa explícito claro  que há uma 
distância que é inseparável de seus 
objetos,  uma distância curta e, ao 
mesmo tempo, que permite o convite 
a uma aproximação que não pode se 
estabelecer apenas pela via da empa-
tia como experiência afetiva, mas que 

A multiartista Laurie Anderson.
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conclama também a possibilidade do 
encanto enquanto experiência sensí-
vel. Seu aspecto dito poético, que se 
ocupa da transa narrativa entre o so-
frimento diante de uma perda (e são 
várias as que o filme narra), a dor, o 
amor e a espiritualidade budista, é um 
exercício arriscado mesmo para um 
filme “aberto”, como é o caso aqui.

Então, que tipo de relação é possível 
estabelecer diante de imagens as-
sim? O mundo visto pelos olhos de 
Lolabelle (cujo olhar e pensamento 
são imaginados pela narradora), suas 
reações diante da espreita de um 
inimigo que vem do ar, seu contato 
diário com outras cachorras nas ruas 
de Manhattan, o espetáculo musi-
cal que ela apresenta ao piano, em 
suma, essa série de imagens convo-
cam qualquer pessoa que não seja 
aquela que as vivenciou a embarcar 
em seu aspecto fabular e a imaginar, 
dar-lhes sentidos que são eles pró-
prios ressignificação das subjetivida-
des do olhar da narradora. É por isso 
que dissemos  aqui  que a aposta da 
cineasta é arriscada, pois há uma 
chance premente de resvalar em um 
sentimentalismo corriqueiro. Mas, 
mesmo se tratando, essencialmente, 
de um filme sobre a morte, ele abre 
possibilidade ao encantamento, pois 
é também sobre amor: “every love 

history is a ghost story”, diz a citação 
de David Foster Wallace.

Se o tom da narração (o ritmo e vo-
lume da voz, a limpidez do texto) dá 
ao filme um corpo e um caráter mais 
meditativo, as imagens provocam 
sentidos distintos, pois não estão 
sempre e necessariamente conecta-
das ao texto. Assim, a experiência de 
assistir ao filme é sempre renovada 
por aquilo que suas imagens susci-
tam, comentam e imaginam. Laurie 
Anderson quer contar histórias que 
não estão prontamente dadas, pois 
a textura das imagens e a associação 
muitas vezes livre do texto não as en-
tregam facilmente.  É preciso escavar 
nelas e com elas em direção a essa 
intimidade que propõem, é preciso 
desembaçar o vidro molhado pela 
chuva e pela umidade para conseguir 
ver melhor. É preciso, quem sabe, 
dividir para reconstruir, como fez 
a obra do arquiteto-artista Gordon 
Matta-Clark, amigo da diretora, que 
literalmente partia casas ao meio (os 
seus building cuts) para materializar 
sua memória na forma da arte. Os 
motivos dele, indica a narradora, 
também guardavam relações afetivas 
e memorialísticas, como a separa-
ção de seus pais e a morte de seu 
irmão gêmeo. A conjugação desstes 
elementos de imaginação ficcional 

Ela mistura 
lembranças, 

pensamentos, 
rituais e fabulações 

para tornar o filme 
uma experiência 

sensível

E o que resta não destrói a memória
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sombreando o relato documental 
dá ao filme a força potencialmente 
desejada pela cineasta.

É a memória que o filme quer inves-
tigar a partir das histórias que conta. 
E o fato de encerrar com a presença 
musical de Lou Reed (a quem o filme 
é dedicado, afinal), com Turning Time 
Around, deixa evidente que, ao orbitar 
dentro de um recorte bem delimita-
do, o filme consegue fazer e propor 
relações de maneira precisa sem per-
der seu caráter de “obra aberta”. Essa 
abertura, seu caráter experimental e 
ensaístico, está presente na biografia 
de Laurie Anderson desde o início, seja 
nos filmes, nas músicas ou nas perfor-
mances.  Home of the Brave (1986), 
o filme-concerto hoje épico, mobiliza 
muitos dos mesmos sentimentos e 
reações identificáveis em Coração de 
Cachorro (2015), a partir de um reper-
tório criativo e politicamente sensível. 
Embora não confortável, pois inquie-
tante e provocadora, a obra musical e 
audiovisual de Laurie Anderson é um 
convite a uma experiência das mais 
recompensadoras.

E o que resta não destrói a memória

Cena de Coração de Cachorro (2015).
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Carla Oliveira é editora e colaboradora do Zinematógrafo e 
membro do cineclube Academia das Musas e da Associação 
de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS).

Talentos de Vicky 
Langan: Cinema, Som 
e Performance

Vicky Langan é uma multiartista 
natural da cidade irlandesa de Cork. 
Trabalha com som, performance e 
cinema, em justaposição. Em uma 
duradoura parceria com seu con-
terrâneo Maximilian Le Cain, realiza 
performances ao vivo, e uma série 
de filmes, grande parte deles pro-
duzidos e distribuídos on demand 
pela Experimental Film Society. En-
tre os curtas-metragens da dupla, 

destacam-se: Play Ground (2017), 
um tributo ao cineasta experimental 
holandês Frans Zwartjes, filme que é 
a base para a primeira performance 
ao vivo de Langan e Le Cain, no qual 
representam personagens presos 
em padrões de desejo; e Brine Twice 
Daily (2015), descrito como um filme 
que veio do mar, das profundezas, 
que nunca escapa verdadeiramente 
de suas origens incrustadas de sal. 

Brine Twice Daily foi apresentado 
no Cineclube Academia das Musas, 
junto ao primeiro longa-metragem do 
duo, Inside (2017), em uma sessão 
especial, realizada na Sala Reden-
ção, em janeiro de 2019. Tais filmes 
apresentam vários elementos em 
comum: ambos exploram a relação 
angustiante e afastada de seus perso-
nagens com a natureza, com o espaço 
doméstico e entre si, mas o curta tem 
ares de comédia absurda, assim como 
de filme B, ao passo que o longa é 
mais lírico e inquietante. Langan e Le 
Cain protagonizam as duas obras, em 
performances instigantes e silencio-
sas. São filmes experimentais, libertos 
de uma estrutura dramática tradicio-
nal, em que inexistem a palavra e o 
discurso. Seus corpos, estáticos ou em 
movimento, são seus principais meios 
de expressão.

Vicky Langan em Inside (2017).
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Inside procura penetrar na vida interior de uma 
mulher. Langan expressa de forma visceral toda 
a solidão e a vulnerabilidade de sua persona-
gem à deriva: uma mulher em uma relação 
distante com um companheiro (Maximilian Le 
Cain), o qual entra em cena apenas na segunda 
metade do filme, sem estar explícito se as ce-
nas em conjunto não estão apenas nas memó-
rias evocadas pela mente abalada dela. 

O declínio da protagonista é contemplado no 
cenário isolado de uma casa de campo. A en-
volvente natureza não traz tranquilidade, tam-
pouco seus objetos, seu lar. A observação do 
seu corpo no cotidiano, permeado pelo tédio, 
por rituais domésticos e por frustrações, é har-
monizada com um inquietante trabalho sonoro, 
que abraça sons íntimos, corporais. Paulatina-
mente, advém o colapso da sua mente. E, na 
representação desse, o filme acentua seu ca-
ráter original, expondo experimentos com luz, 
cor, texturas, distorções e ilusões. As habilida-
des de Langan estão todas a serviço do aflitivo 
desfecho de sua personagem.

Talentos de Vicky Langan:  
Cinema, Som e Performance

Vicky Langan em Brine Twice Daily (2015).
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Os filmes e as performances ao vivo do duo Lan-
gan / Le Cain foram apresentados em vários festi-
vais, principalmente europeus. Na América Latina, 
já foram exibidos em eventos no Chile, México, 
Equador, Colômbia e Brasil. Em janeiro de 2020, 
Vicky Langan apresentou um novo trabalho: uma 
performance única, comissionada para o evento 
Winter Papers, ao vivo, composta por filme e som, 
no Engage Art Studios, no Condado de Galway. O 
projeto contou com a colaboração de Atoosa Pour 
Hosseini, cineasta e artista visual iraniana, que 
vive atualmente em Dublin, e é também filiada à 
Experimental Film Society. E um novo curta-metra-
gem de Vicky Langan e Maximilian Le Cain é apre-
sentado na quarta edição do Festival Ecrã, festival 
brasileiro dedicado à exibição de experimentações 
audiovisuais, em agosto de 2020. Crescimento 
Pessoal (Personal Growth, 2019) mostra um casal 
em dessintonia, em meio à natureza selvagem da 
beira-mar irlandesa. Próximo aos filmes anteriores 
- Inside e Brine Twice Daily, em tema e estética, o 
curta é uma comprovação da solidez da obra de 
Langan e Le Cain, sobretudo no pungente retrato 
do isolamento e solidão de seus personagens.
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Talentos de Vicky Langan:  
Cinema, Som e Performance
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Memórias das coisas 
que ainda estão por vir 

“Por que escolhi a foto? É que seu 
lado mágico sempre me fascinou. 
Que possamos, apertando um botão, 
imobilizar o tempo, esse eterno inimi-
go do homem, sua perpétua angústia, 
enfim ter o tempo à nossa mercê... 
Foi um pouquinho de eternidade... 
Nessa luta entre homem e tempo, o 
homem foi finalmente um pequeno 
vencedor” (BELLON apud GUERRIN, 
1999, texto digital).

Denise Bellon (Denise Hulmann) 
teve um importante papel enquan-
to mulher fotógrafa. Nascida em 
20 de setembro de 1902, em Paris, 
estudou Psicologia na Sorbonne. Lá 
ela conheceu seu primeiro marido, 

Jacques Bellon. Com ele, ela teve 
suas duas primeiras filhas, Yannick 
e Lollah, e ambas seguiram, poste-
riormente, carreira no audiovisual. 
Denise manteve o sobrenome Bellon 
para fins artísticos mesmo depois de 
seu término, em 1930. Nessa época, 
a fotografia jornalística ainda estava 
em seu estouro, e Denise era uma 
das pessoas que seguia motivada e 
interessada cada vez mais por foto-
grafia. Por conseguinte, em 1931, ela 
começou a trabalhar no Studio Zuber 
- um dos pioneiros de cooperativa 
fotográfica da região, sendo a única 
mulher entre os membros da equipe 
(René Zuber, Pierre Boucher, Emeric 
Feher e Pierre Verger).

“Por que escolhi a foto?  
É que seu lado mágico sempre 

me fascinou. Que possamos, 
apertando um botão, imobilizar 

o tempo, esse eterno inimigo 
do homem, sua perpétua 

angústia, enfim ter o tempo 
à nossa mercê... Foi um 

pouquinho de eternidade...”
Denise Bellon, 1988

Nica Fochesatto é formada em cinema e atua 
principalmente como produtora.  Essa é a sua 
estreia como escritora na revista. 

Através da sua versatilidade fotográfi-
ca, olhar apurado e rigoroso cuidado 
estético nas imagens, ela contribuiu 
com mais de 22.000 fotografias ao 
longo da sua jornada, sendo de gran-
de valor para a formação e a docu-
mentação de imagens que traçam 
percursos da história entre o período 
das duas guerras mundiais: vanguar-
da artísticas, as exposições e outros 
marcos importantes, de tal modo 
como se estivesse sempre acompa-
nhada de sorte ou acaso de estar no 
lugar e hora certos.
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A partir disso, Yannick Bellon e Chris 
Marker documentam, por meio de 
suas imagens fixas, a trajetória foto-
gráfica de Denise Bellon, com a finali-
dade de orquestrar cronologicamente 
os momentos históricos desse perío-
do. Por consequência de, durante a 
pesquisa, identificar frequentemente 
somente o crédito de direção a Chris 
Marker (prestigiado e formidável 
ensaísta francês de projetos memo-
ráveis, conhecido principalmente por 
La Jetée, de 1962), e por me deparar 
com poucas informações sobre a dire-
tora e pouca disponibilidade de aces-
so aos seus filmes, acrescento, abaixo, 
uma breve biografia.

Yannick Bellon nasceu em 06 de abril 
de 1924. Iniciou produzindo docu-
mentários e curtas metragens. Fun-
dou a  Les Films de l’Equinoxe para 
poder viabilizar seus projetos, e tam-
bém dirigiu longas e séries para a TV 
durante sua trajetória. Seu primeiro 
filme se chama Goémons (1947), o 
qual venceu o grande prêmio interna-
cional de documentário no 9º Festival 
de Veneza. Dirigiu, em 1951, o filme 
Collete, sobre a romancista. Entre ou-
tras produções, participou de A Rosa 
dos Ventos (1957) com mais outros 

seis diretores.  Em 1972, dirigiu Quel-
que part quelqu’un, sobre relações 
vazias e a cidade de Paris. Em 1974, 
fez La femme de Jean, sobre uma mu-
lher que se reconstrói após o término 
de um casamento. Em Jamais plus 
toujours (1976), aborda memórias e 
lembranças de uma mulher após a 
morte de sua amiga. Em 1978, dirigiu 
L’amour violé, sobre uma mulher que, 
com o apoio de sua amiga, resolve 
entrar com uma ação judicial após ter 
sido estuprada. Em 1981, fez L’Amour 
Nu, com reflexões acerca da experi-
ência do câncer de mama. Em 1984, 
dirigiu La Triche, um thriller homos-
sexual. Em 1989, temos Les enfants 
du désordre, uma ficção sobre uma 
mulher, ex-prostituta e viciada em 
drogas, que é enviada para um refor-
matório. Em 1992, dirigiu On Guard, 
sobre o romance de um professor 
com uma mãe e questões ecológicas. 
Seu último filme é um documentário 
para a TV chamado D’où vient cet air 
lointain? Chronique d’une vie en ciné-
ma (2018), um ano antes de sua mor-
te, que traz uma  retrospectiva de sua 
vida e obra. Sua filmografia dispõe de 
possíveis discussões feministas pre-
sentes em sua obra, como podemos 
observar nessa breve descrição.
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O filme analisado aqui, Memórias das 
Coisas que Estão Por Vir (2001), tem 
como títulos originais Le Souvenir 
D’un Avenir e Remembrance of Thin-
gs to Come. Possivelmente, trata-se 
de uma homenagem à famosa obra 
de H.G. Wells,  The Shape of Things 
to Come (1933), que originou o filme 
Things to Come (1936), de William Ca-
meron Menzies, obra que tem como 
tema a especulação de eventos mun-
diais, incluindo uma segunda guerra 
mundial, que seria vencida e, diante 
disso, o mundo se transformaria num 
espaço utópico e sem conflitos. De-
correndo disso, nota-se que o filme 
de Yannick e Marker aborda esse perí-
odo de tensão, no qual, pelas imagens 
de Denise e pelo o distanciamento 
de tempo, percebe-se o quão nítido 
já era o que estava por vir, quase de 
forma profética, além de, também, 
demarcar em imagens a esperança e 
desejo por mudança e transformação 
que anunciava o movimento surrealis-
ta, pós primeira guerra mundial.

Dessa forma, somos convidados a en-
trar no filme assim como os primeiros 
visitantes da Exposição Surrealista de 
1938. Através de um zoom out, de um 
manequim montado e um caramujo 
em seu pescoço, vemos a obra que 
ficava em frente à exposição, “Rainy 
Taxi”, de Salvador Dalí. Por ser uma 
instalação, espaço em que se situa 
fisicamente, temos uma experiên-
cia diferente da de um museu, onde 
existe o distanciamento entre corpo 
e tela. Na exposição, ora se atravessa 
os manequins expostos, chamados de 
“plus belles rues de Paris” (“os mais 
belos manequins de Paris”), ora es-
cuta-se um áudio pelo ambiente com 
sons de militares marchando junto 
com uma risada perturbada, passa-se 
por um toca-discos com pernas, por 
uma performance, entre diversas ou-
tras ativações para conceber a atmos-
fera surrealista.

Imagem: “Rainy Taxi”, de Salvador Dalí, na 
Exposição Surrealista de 1938. Fotografia de 
Denise Bellon.
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Mediante o exposto, a exposição foi 
alvo de muitas críticas e espanto da 
imprensa, que chocou-se com sua 
escuridão, estranheza e sensação de 
sufocação, por sair do eixo da per-
cepção comum. Contudo, o que eles 
não imaginavam é que o período 
mais sombrio estava por chegar em 
breve, através da história. Se temos 
registros das propostas surrealis-
tas, seus desmontes de corpos que 
soam, de certa forma, até proféticos, 
devemos isso aos olhos de Denise. 
Ela participou ativamente da cena 
surrealista, fotografando exposições, 
eventos, obras conhecidas e muitos 
retratos famosos de intelectuais e 
artistas dos quais ela era próxima. 

Portanto, situada essa questão, o 
filme, por meio de uma transição de 
um frame da exposição para uma 
imagem da própria Denise, nos apre-
senta a responsável pelo registro. 
Ao contrário do esperado, vemos 
primeiro, através de um close-up da 
imagem, sua câmera: uma humilde 
Rolleiflex (aparelho de médio forma-
to, 120). A partir disso, por um zoom 
out, a vemos por completo, num des-

pretensioso registro. Tudo que parte 
do filme vem do encontro desses 
dois com o tempo. 

Em vista disso, a mesma câmera dos 
registros genuínos dos artistas e gatos 
pode anunciar, pelas fotos dos corpos 
esbeltos ao ar livre e um corpo dei-
tado em lazer, a sua ressignificação. 
Sobrepõem-se imagens dos paraque-
distas amadores com as de paraque-
distas de guerra: o prelúdio da guerra 
e do extermínio que se anuncia. De-
corrido o tempo, vemos o importante 
registro dos dois pavilhões, Alemanha 
e União Soviética, arranjados arqui-
tetonicamente um de frente para o 
outro, quase em embate, durante a 
Exposição Mundial, constituindo um 
marco imagético do conflito e suas 
tensões. A relação com a imagem é 
muito forte no filme, que também 
propõe, em narração, vincular-se às 
mudanças, tais como palavras em 
pronúncia (citroen-citron), o que ain-
da podia falar (álcool-socialism) e os 
sinônimos na época (truand-bandit), 
além do prefixo de lugares (ponte de 
Paris, de Bir Hakeim - Birkenau, cam-
po de Auschwitz).

Memórias das coisas que 
ainda estão por vir 

Sendo assim, sobrepõem-se duas ima-
gens: um avião de guerra e a câmera. 
Maria Eisner criou a importante agên-
cia fotográfica Alliance Photo, respon-
sável por muitos registros do período 
pré guerra, um ano após Hitler ter 
chegado ao poder na Alemanha. De-
nise trabalha como parte do time de 

fotógrafos. Com o boom das revistas, 
vemos as “revistas femininas” da épo-
ca e seus espantosos anúncios inces-
tuosos naturalizados nas manchetes. 
Denise fotografa uma capa de outra 
revista, que traz uma noiva cigana e 
na qual, ao final, nos deparamos com 
uma citação de Mein Kampf.

Exposição Mundial, Paris, 1937.
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Além das revistas e exposições, o ci-
nema também dava seus sinais atra-
vés da presença do realismo fran-
cês. Em 1936 surgiu a Cinemateca 
Francesa, responsável pela exibição 
de filmes importantes e configuran-
do-se em um grande ambiente de 
formação. O espaço era coordenado 
pelo programador e cinéfilo Henri 
Langlois, responsável pela projeção 
e coleção de muitos filmes antes 
da segunda guerra. Assim, vemos 
fotografias das filas do público para 
ir na cinemateca e seus respectivos 
cartazes - A Regra do Jogo (La règle 
du jeu, 1939), Cais das Sombras (Port 
of Shadows, 1938), O Demônio da 
Argélia (Pepe Le Moko, 1937) e Ca-
maradas (La Belle Equipe, 1936)  - de 
filmes carregados por sentimentos 
pessimistas e destinos trágicos. 

Por consequência, conforme avança 
o período de ocupação alemã, fica 
ainda mais nítido o espaço da arte 
enquanto ferramenta de resistência. 
Langlois, novamente, configura-se 
como fundamental, responsável 
pela salvação de muitos filmes nes-
sa época. Langlois é o homem que 
não está resignado com o desapa-
recimento dos filmes e Denise está 
lá, mais uma vez, para fazer o único 
registro que se tem: a banheira com 
os filmes resgatados antes da inva-

são alemã. Sobrepondo essa foto-
grafia com a fotografia e a cena de 
Musidora, atriz emblemática em Os 
Vampiros (série de 1915 e 1916 que 
conta a história de repórter e amigo 
que lutam contra uma sociedade de 
criminosos conhecida como os Vam-
piros, sendo também uma importan-
te influência para muitos cineastas 
futuros e para os próprios surrea-
listas), Denise e Langlois estariam 
nesse papel de salvar a história do 
cinema, num encadeamento que se 
sucede, tal qual a banheira estaria 
para o carrinho de bebê em Encou-
raçado Potemkin (1925), descendo a 
escadaria contra o tempo enquanto 
o conflito já está armado.

Traçando o percurso cinematográfi-
co, Denise registra também Auguste 
Lumière, inventor do cinematógrafo, 
no final da sua vida. Remetida ao 
passado, a narração reflete sobre 
como ele foi contrariado pelo tem-
po, referente à história do cinema. 
Teriam dito: “Esta invenção não está 
à venda e, além do mais, meu caro 
amigo, você pode me agradecer por 
isso pois seria a sua ruína. Pode ser 
explorado por um tempo como uma 
curiosidade científica, mas, fora isso, 
não tem futuro comercial…” (GOO-
GLE ARTS & CULTURE, 2020, texto 
digital). O filme aproxima a imagem 

de Lumière até chegar em close up 
muito próximo ao seu rosto, ferra-
menta comum no recurso documen-
tal. Repete-se essa técnica em outros 
momentos do filme (principalmente 
na cena de Duchamp), parecendo 
investigar, através de uma aproxima-
ção da expressão facial, os pensa-
mentos dos mesmos. As expressões 
faciais, capturadas e congeladas em 
fotografia, mas os pensamentos es-
tão fora desse espaço.

Regra do Jogo (La règle du jeu, 1939).

Camaradas (La Belle Equipe, 1936). O Demônio da Argélia (Pepe Le Moko, 1937).

Memórias das coisas que 
ainda estão por vir 
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Maison de la Photographie de Marrakech, fotografia de Denise Bellon.

Denise registra outras faces, ago-
ra rostos não conhecidos. Sobre 
um mapa sobreposto a outra face, 
chegamos ao período das viagens 
proporcionadas pela Alliance Photo. 
Ela viaja, junto com outros fotógra-
fos para o Marrocos, onde fizeram 
um grande acervo para Maison de la 
Photographie de Marrakech. Rea-
lizam muitas viagens desde então. 
Denise é citada como uma fotógrafa 
que percebe com respeito os indi-
víduos registrados, dando atenção 
ao cotidiano, ligada ao fascínio de 
descobrir outras culturas, outros 
ambientes, diferentes arquitetu-
ras. E, me parece que realmente se 
tem pelo menos uma atenção e um 
direcionamento de olhar de uma 
fotógrafa mulher, ao fotografar as 
mulheres de uma forma aparente-
mente menos sexualizada, mesmo 
que seguindo com o olhar situado 
da autora. Apesar disso, ressalto 
que as viagens, proporcionadas pela 
Alliance, visavam o registro do su-
cesso do colonialismo francês na re-
gião. Essas imagens também servi-
ram para fomentar referências para 
artistas europeus, que se “inspiram” 
pela “beleza selvagem” e “pitores-
ca”, assim como é exemplificado 
no início do filme com Picasso. Na 
câmera, encontra-se, como ativida-
de predatória, essa documentação 

de miséria social como se fosse uma 
realidade oculta enquanto fascínio, 
embora também parte importante 
do registro histórico. 

Ela não possui fotos dos campos 
de concentração, mas tem seus 
registros do prelúdio na Finlândia. 
Nos jornais, registros da exposição 
no início do filme (Manequim e a 
obra “Kallyne em Movimento”), que 
foram alvo dos jornalistas da épo-
ca, agora se sobrepõem aos jornais 
mais recentes, nos quais se anun-
ciam os campos de concentração e 
evoca-se, em narração, dois nomes 
de artistas judeus surrealistas. 

De volta à França, Denise faz seus 
últimos registros em Paris, antes 
do início da guerra. Ela registra a 
ópera de Darius Milhaud, Medea 
(Médée, 1939), que possui apenas 
três apresentações, tal qual uma 
melodia interrompida. Fotografa, 
em Marselha, o porto devastado. 
Logo em seguida, idealizada pelos 
membros da Alliance, Robert Capa 
juntamente com Henri-Cartier Bres-
son, cria-se a famosa cooperativa 
de fotojornalismo Magnum, da qual 
Denise escolheu não participar. O 
filme faz seu recorte a partir disso, 
da história através do olhar dela e 
o que ela testemunhou. 

Memórias das coisas que 
ainda estão por vir 
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Durante o período da guerra, ela 
retorna a Lyon e começa a trabalhar 
na revista Midi Libre. Quase de for-
ma errante, “historiadora” ao acaso, 
ela registra o período violento de 
transição do êxodo rural na região - a 
última vez que algum gado passou na 
rua em Lyon -  e, assim, o prelúdio do 
futuro e o futuro quebrado. 
Percebemos, então, o paralelo dos 
sonhos e as expectativas de trans-
formações dos pensadores e artistas 
franceses antes da guerra em contras-
te com a falsa esperança do exército 
francês em segurar o avanço alemão. 
No momento em que governo fran-
cês faz a campanha, quase surreal, de 
que a guerra seria vencida por pane-
las transformadas em bala, temos a 
ironia do final da guerra, quando todo 
o ferro velho que virou armas voltou, 
então, a ser ferro velho.

Após o fim da guerra, Denise volta a 
Paris. O filme finaliza com o registro 
do último encontro surrealista. Com 
suas máscaras, parecem prever a 
história do fim do século XX, dividida 
entre a simulação e o simulacro. Ao 
não se separarem ou identificarem 
o eu e o mundo, ficam tão surreais 
quanto o rosto de uma cidade e seu 
caráter labiríntico e conspiratório 
de um encadeamento de situações. 

Talvez essas máscaras tenham aqui 
seu significativo papel: serem usa-
das também para serem destruídas, 
através das próprias aparências e 
encontros entre elas. Quem sabe, 
máscaras que, de certa forma, pode-
ríamos trazer para o presente, como 
costumeiramente citado -  dentro do 
nosso muro de aparências em cons-
tante estado de performance através 
dos dispositivos. 

E, assim, como uma longa exposição 
(tal qual o processo de fotografia) ou 
radiação (como em Paris Adorme-
cida, Paris Qui Dort, 1924, de René 
Clair), nos questionamos o quanto 
esse olhar que influenciou também 
foi influenciado nesse espaço - como 
se, ao vermos a realidade, não vís-
semos o que está a valer, mas o que 
a construção daquilo fez com que 
tivéssemos visto.

“Vivemos de fato à nossa fantasia, 
quando estamos lá. E como o que um 
faz poderia incomodar o outro, ali, ao 
abrigo da procura sentimental e dos 
encontros ocasionais? O homem põe e 
dispõe. Depende dele só pertencer-se 
por inteiro, isto é, manter em estado 
anárquico o bando cada vez mais me-
donho de seus desejos”, diz André Bre-
ton no Manifesto Surrealista (1924).

Conclui-se que, em sua simplicida-
de técnica, o filme cumpre com sua 
função em contar a história através 
da existência de uma mulher fotógra-
fa. Aventureira e livre, com apurado 
olhar, memoriza-se aqui sua contri-
buição para o vocabulário fotográfico. 
Cabe às junções, às conexões, às so-
breposições, sua costura para elabo-
rar suas conexões com a matéria que 
não fala, mas que tem muito a dizer. 
Esse filme é a biografia e o diagnósti-
co crítico da França pré e pós segunda 
guerra, registrada freneticamente 
pela vasta obra de uma fotógrafa, que 
tentava capturar em suas imagens a 
cultura, os cidadãos, as paisagens, as 
ideias políticas, os traumas sociais, as 
guerras, os problemas sociopolíticos 
e as ondas de mudanças de um país 
que estava vivendo a transição entre 
um antigo otimismo no futuro, e um 
futuro onde se juntam e se colam os 
cacos do passado, tentando-se re-
construir um território devastado pela 
guerra. Como é dito na introdução 
do filme, sobre as imagens de Denise 
Bellon: “quando pós guerra estava se 
tornando pré guerra, cada uma de 
suas fotografias mostra um passado, 
ainda que decifre um futuro”.

Memórias das coisas que 
ainda estão por vir 

Referências:  
BRETON, André. Manifesto Surrealista. 1924. 
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.
br/download/texto/ma000015.pdf. Acesso em: 
05 out. 2020.

GOOGLE ARTS AND CULTURE. Georges Mélies, 
Magic and Cinema. 2020. Disponível em: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/
georges-m%C3%A9li%C3%A8s-magic-and-
cinema-la-cin%C3%A9math%C3%A8que-
fran%C3%A7aise/8AISw-D7QTN0Kg?hl=en. 
Acesso em:  05 out. 2020.

GUERRIN, Michel. Denise Bellon. Le Monde, 11 
de novembro de 1999. Disponível em: https://
www.lemonde.fr/archives/article/1999/11/11/
denise-bellon_3594980_1819218.html. Acesso 
em: 05 out. 2020.

THÉZY, Marie de; GUNTHER, Thoma Michael 
Gunther. Alliance photo, agence photographique 
1934-1940. Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris, Hôtel de Lamoignon, 1988. Disponível 
em: https://data.bnf.fr/fr/temp-work/
e4fe2478fd3b2efb1ff680edf3eed571/. Acesso 
em: 05 out. 2020.



Revista #4 55Cineclube Academia das Musas54

Virgin Machine (1988)
de Monika Treut

Monika Treut produziu, dirigiu e rotei-
rizou dezenas de filmes, com destaque 
para o seu primeiro longa-metragem, 
Verfuhrung: Die grausame Frau (1985), 
baseado em sua tese de doutorado em 
filologia, na qual estudou a imagem 
das mulheres nos escritos de Marquês 
de Sade e nas novelas de Leopold von 
Sacher-Masoch. Também são impor-
tantes os documentários Female Mis-
behavior (1992), uma série de quatro 
pequenos filmes em que três mulheres 
cis e um homem trans falam aberta-
mente sobre sua sexualidade, e Guer-
reira da Luz (Warrior of Light, 2001), 
que aborda o ativismo da artista brasi-
leira Yvonne Bezerra de Mello e o seu 
trabalho no acolhimento e atendimen-

to de crianças vítimas de violência e 
em vulnerabilidade social.

Em 1988, Treut dirigiu e produziu 
Virgin Machine (Die Jungfrauenmas-
chine), expandindo as temáticas da 
sexualidade feminina e da identidade 
de gênero, que perpassam boa parte 
de suas obras, e que a insere em um 
importante segmento de cineastas 
que, a partir da década de 1970, tra-
taram dessas questões. O longa-me-
tragem acompanha Dorothee Muller 
(Ina Blum), jornalista alemã que está 
pesquisando sobre a natureza do amor 
romântico, e que acaba em uma jorna-
da pela divertida e explosiva São Fran-
cisco de 1980. 

Thainá Maria da Silva, graduanda em História da 
Arte, integrante do Cineclube Academia das Musas 
e membra fundadora do Cineclube Luz Vermelha. 

A cineasta Monika Treut.



57Cineclube Academia das Musas

Na primeira metade do longa-metra-
gem, ambientado em Hamburgo, na 
Alemanha, a protagonista se depara 
com discursos científicos dominados 
pela concepção masculina do que seria 
o amor: fotografias da anatomia de 
órgãos sexuais e reprodutivos; um pro-
grama de televisão que debate sobre a 
descoberta do óvulo feminino no século 
XIX; além de uma cena apreensiva em 
que a protagonista entrevista um en-
docrinologista repugnante e machista. 
Essas situações se desdobram em um 
ambiente sombrio, melancólico e, por 
vezes, onírico, onde Dorothee tenta 
trabalhar enquanto é constantemente 
assediada pelas investidas de um ex-
-namorado desagradável, e concilia os 
sentimentos confusos que tem pelo seu 
meio-irmão Bruno (Marcelo Uriona).

Opondo-se à primeira parte, a se-
gunda metade é deslocada espacial e 
culturalmente para São Francisco, nos 
Estados Unidos. Dorothee vai à procu-
ra de sua mãe e acaba submergindo 
na subcultura da comunidade lésbica, 
conhecendo personagens excêntricas 
como Dominique (Dominique Gas-
par), também alemã, e Susie Sexpert 
(Susie Bright), vendedora de dildos e 
vibradores, e entusiasta de uma casa 
de shows para mulheres. A mudan-
ça de ambiente conduz a uma nítida 
transformação da personagem princi-

pal, que se aventura em um universo 
transgressor, possibilitando a própria 
descoberta e criação de identidade.

Para além dos laços de amizade, 
Treut consegue subverter a forma de 
representar a construção da sexuali-
dade das mulheres lésbicas. Em uma 
das performances na casa de show, 
Dorothee conhece Ramona (Shelly 
Mars), que interpreta um persona-
gem masculino, e com quem acaba se 
relacionando. A quebra da expectati-
va romântica entre as duas acontece 
na manhã seguinte, quando Ramona 
cobra Dorothee por seus serviços. 

Virgin Machine (1988), portanto, cons-
truiu um debate fundamental sobre 
amor, amizade e expressão da sexua-
lidade entre mulheres. Como lembra 
Adrienne Rich, em seu ensaio intitula-
do Sangue, pão e poesia: a localização 
do poeta, de 1984, no universo do pa-
radigma masculino absorvemos ideias 
sobre mulheres, sexualidades e poder 
a partir da subjetividade de homens 
heterossexuais, por isso é indispensá-
vel que cada indivíduo e grupo tenha a 
possibilidade de nomear e criar ima-
gens próprias (RICH, 2019).

Referências:
RICH, Adrienne. Heterossexualidade 
compulsória e existência lésbica e outros 
ensaios. Rio de Janeiro: A Bolha Editora, 2019.
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Cemitério Maldito (1989)
de Stephen King por 
Mary Lambert

Há uma tradição em adaptar a obra 
de Stephen King para o cinema. 
Carrie, a Estranha (Carrie, 1976), 
obra-prima de De Palma, teve seu 
roteiro construído a partir da primei-
ra novela, de título homônimo, do 
prolífico escritor norte-americano 
de horror, lançada dois anos antes 
da obra cinematográfica. Em datas 
subsequentes, outros grandes dire-
tores ajudaram a formar um lega-
do: Kubrick, com O Iluminado (The 
Shining, 1980); Cronenberg, com 
Na Hora da Zona Morta (The Dead 
Zone, 1983); Carpenter, com Chris-
tine (1983); Rob Reiner, com Conta 
Comigo (Stand by Me, 1986). 

Cemitério Maldito (Pet Sematary, 
1989) foi o primeiro filme adaptado 
da obra de King, a partir da novela 
com o mesmo nome, lançada em 
1983, a ser realizado por uma diretora 
mulher. Mary Lambert, que já havia 
dirigido videoclipes musicais para Ma-
donna, Eurythmics, Chris Isaak, Rod 
Stewart, Janet Jackson e Sting, dirigiu 
também a sequência de Cemitério 
Maldito, Cemitério Maldito 2 (Pet 
Sematary II), realizada em 1992. O 
próprio Stephen King, que já havia as-
sumido a cadeira de diretor em Com-
boio do Terror (Maximum Overdrive, 
1986), assinou o roteiro de Cemitério 
Maldito, em que faz uma pequena 

participação como ator, na pele de 
um reverendo que conduz uma ceri-
mônia de sepultamento.

Cemitério Maldito (1989) fala sobre a 
primeira perda, o primeiro encontro 
com a morte de um ente querido, e 
a elaboração do luto pelas crianças. 
São temas caros a King. O filme abre 
com cenas de um cemitério de ani-
mais domésticos, onde lápides dis-
postas em círculos concêntricos con-

têm mensagens escritas por crianças 
pesarosas pela perda dos seus fiéis 
companheiros. O título em inglês - 
Pet Sematary (ao invés da forma gra-
maticalmente correta Pet Cemetery) 
-, lido na placa em frente ao cemi-
tério,  sugere que muitos enlutados 
estão em suas fases iniciais de alfabe-
tização, o que nos enternece. Porém, 
adianto que o cemitério de animais 
domésticos não é o cemitério maldito 
do título em português.
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Carla Oliveira é editora e colaboradora do Zinematógrafo 
e membro do cineclube Academia das Musas e da 
Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS).
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A seguir, Mary Lambert apre-
senta imagens de uma estrada. 
Caminhões passam por ela cons-
tantemente, em alta velocidade. 
Entendemos, assim, onde tantos 
animaizinhos encontraram seus 
desfechos fatais. Também à beira 
dessa estrada, fica o novo lar da 
família protagonista. Cansados da 
rotina extenuante que tinham em 
Chicago, eles se mudam para uma 

localidade pequena na fria Nova 
Inglaterra, onde Louis Creed (Dale 
Midkiff), o pai médico, assumirá um 
posto na Universidade. Sua inten-
ção é ter uma vida profissional mais 
tranquila, para poder dedicar tem-
po e atenção à esposa Rachel (De-
nise Crosby) e aos seus dois filhos, 
Ellie (Blaze Berdahl) - que tem um 
gatinho, o Winston Churchill - e 
Gage (Miko Hughes). A Nova Ingla-
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terra é a terra de Stephen king. E 
também do povo indígena Micmac, 
com seus ancestrais enterrados em 
solo sagrado, próximo à nova casa 
da família Creed.

O primeiro momento insólito do fil-
me não se dá, no entanto, em cemi-
térios. No primeiro dia de trabalho 
do Dr. Louis, ele recebe uma vítima 
de atropelamento, o jovem Pascow 

(Brad Greenquist), à beira da mor-
te. O médico, racional, tenta trazer 
o paciente de volta à vida de forma 
protocolar e científica, mas não tem 
sucesso. Logo após o óbito de Pas-
cow, Louis é alertado por seu espí-
rito sobre os perigos de ultrapassar 
certas barreiras. O simpático fantas-
ma Pascow se torna o fiel ajudante 
da família Creed, gerando um alívio 
cômico ao longo de todo o terror.
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Louis, que não foi negligente com o 
paciente, passa a enfrentar golpes 
duríssimos e a sentir culpa por ter sido 
descuidado com o gatinho de sua filha 
e por um terrível acidente envolvendo 
seu filho. Contrariando o conselho de 
Pascow, ele ultrapassa barreiras, apro-
ximando-se do sobrenatural, do obs-
curo, de Frankenstein, com a intenção 
de trazer seus amores de volta à vida. 
Sendo um homem de ciências, contu-
do, não deixa de observar métodos e 
de testar novos protocolos, que aca-
bam resultando em  mais fatalidades. 
Conta com a amizade e os relatos do 
vizinho Jud Crandall (Fred Gwynne), 
conhecedor do cemitério maldito, usa-
do pelos indígenas Micmac em rituais 
fúnebres até descobrirem  que o solo 
do cemitério era podre. Os seres ali 
enterrados são ressuscitados, mas vol-
tam diferentes, desumanizados, cruéis.

Cemitério Maldito (1989) tornou-
-se um clássico. Entre as tantas 
adaptações para o cinema da obra 
de King, é sempre citado. Tem 
cenas marcantes, como as do ga-
tinho Church, com seus olhinhos 
lampejantes, e as do pequeno Gage 
portando um bisturi ameaçador. As 
falas de Gage são sempre engraça-
das, divertem a plateia que exalta 
o horror. É um filme oitentista, um 
tanto cafona, que conta com algu-
mas atuações que deixam a dese-
jar. Entretanto, é bastante envol-
vente e conquistou inúmeros fãs. 
Tem um tom e um humor que não 
havíamos visto ainda nas famosas 
adaptações dos livros de Stephen 
King que o antecederam. A canção 
Pet Sematary foi composta pelos 
Ramones para o filme. E ela o en-
cerra com grande entusiasmo. 

Cemitério Maldito (1989) foi recen-
temente restaurado, sob os cuida-
dos de Mary Lambert.

O pequeno Gage em Cemitério Maldito (1989).
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O que não se vê é quem 
dirige (o olhar)

Uma conversa entre Comment ça va 
(1978), de Jean-Luc Godard e Anne-
-Marie Miéville, e Maso e Miso Vão de 
Barco (1975), Coletivo Les Insoumuses.

Juliana Costa é editora do Zinematógrafo e co-fundadora do 
Cineclube Academia das Musas, é membro da Associação de 
Críticos de Cinema do RGS/ACCIRS e da Associação Brasileira 
de Críticos de Cinema/ABRACCINE.



Revista #4 67Cineclube Academia das Musas66



Revista #4 69Cineclube Academia das Musas68



Revista #4 71Cineclube Academia das Musas70

Ok, paramos por aqui. O que se vê?

Isso é visto. Isso é visto. Isso é visto.

E ouvido também. Podemos voltar a conversar sobre barulho.
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Mas o que não se vê é quem dirige.
O quê?
O olhar.

Releia seu texto.
Nós vamos rever as minhas mãos agora.

Minhas mãos vão um pouco a todas as direções
Mas em um espaço muito preciso

Em todos os sentidos, mas como se houvesse um chefe
E o chefe aqui é o sentido da frase
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A linguagem é o lugar em que o carrasco transforma o outro em carrasco
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Arte, política e o olhar 
instigante de Agnès Varda

Entre documentários, ficções e filmes 
ensaios, Agnès Varda foi uma cineasta 
que se dedicou ao ato de olhar. Sua 
visão altamente singular, influenciada, 
desde muito jovem, pela pintura, pelo 
teatro e pela poesia, foi capaz de per-
ceber possibilidades cinematográficas 
em diversos contextos, construindo 
de modo único as suas imagens. 

Nascida na Bélgica e radicada na 
França, é considerada por muitos a 
grande figura feminina e feminista da 
Nouvelle Vague francesa. Ela também 
viveu um tempo nos Estados Unidos, 
onde registrou algumas das revo-
luções políticas e culturais do final 

dos anos 1960 até o início da década 
de 1980. Foi durante esse período 
longe da Europa que Varda realizou 
alguns dos seus curtas mais conhe-
cidos, como Tio Yanco (Uncle Yanco, 
1967) e Os Panteras Negras (Black 
Panthers, 1968), e o longa-metragem 
O Amor dos Leões (Lions love... and 
lies, 1969), uma ficção que flerta com 
o experimental e o documental, um 
estilo híbrido de construir narrativas 
que foi se tornando cada vez mais 
comum ao longo de sua trajetória.

Seu olhar para a contracultura hippie 
trouxe à cena três atores que vivem 
juntos e se amam em Hollywood. 

Cena de O Amor dos Leões (Lions love... and lies, 1969).

A diretora de cinema Shirley Clarke 
(interpretada por si mesma) vem de 
Nova Iorque e passa a conviver com 
o trio, pois havia sido convidada para 
fazer um filme sobre “a capital do 
cinema” e suas estrelas. Chegando 
em Los Angeles, Shirley comenta que 
“os produtores acharam que seria 
divertido uma diretora underground 
fazer um filme sobre Hollywood”. Viva 
(atriz lançada pelo artista pop Andy 
Warhol) e os autores do musical Hair 
(James Rado e Gerome Ragni) dão 

vida a um trio que convive em uma 
casa colorida e abarrotada de coisas 
(e ideias).

Nesse palco, que é a sua própria 
casa, eles assistem televisão, se 
banham nus na piscina, conversam 
no telefone e divagam sobre vários 
assuntos, mas também discutem os 
assassinatos de Martin Luther King 
Jr., do senador Robert Kennedy e o 
atentado contra Andy Warhol, epi-
sódios que aconteceram em 1968.

Lauren Mattiazzi Dilli é graduanda em Cinema e 
Audiovisual na UFPel, curadora e programadora 
do Zero4 Cineclube.
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“A contracultura 
então no auge 
se centrava 
em revolução 
sexual e luta 
política.”

Cena d
e O

 Amor d
os L

eões (
Lio

ns lo
ve

... 
and lie

s, 1
969).

Em uma entrevista à Folha de São 
Paulo, de 08/12/2013, Varda comen-
ta que a chegada à Califórnia foi um 
choque tão grande que a fez mer-
gulhar nos aspectos mais rebeldes 
desse lugar. “A contracultura então 
no auge se centrava em revolução 
sexual e luta política” e O Amor dos 
Leões se torna um filme bastante 
expressivo desse período.
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Agnès Varda, nesse sentido, consegue 
aliar a política e a arte, uma caracte-
rística marcante em seu cinema. A 
forma como o pensa e cria suas ima-
gens como “pinturas vivas” faz parte 
de seu olhar singular, assim como o 
uso da metalinguagem para questio-
nar a veracidade no cinema. Além das 
aparições propositais de Varda e da 
própria equipe no filme, como ocorre 
em trabalhos anteriores e posteriores 
a esse, no longa em questão ela tam-

bém atua enquanto personagem-dire-
tora. Em uma das cenas, Shirley Clarke 
se recusa a atuar e sai de quadro. 
Ouvimos uma Agnès brava, que troca 
de figurino com Clarke e a substitui 
na própria cena. A discussão continua 
com a diretora falando para sua ami-
ga cineasta que era ela quem deveria 
estar ali, a convencendo, no fim das 
contas, a voltar ao seu papel de atriz. 
Essa quebra da estrutura narrativa traz 
à tona a pergunta que Clarke faz em 

uma das suas primeiras aparições no 
filme: “O que vem primeiro: o filme ou 
a realidade?”. Ironicamente, um dos 
comentários mais marcantes da perso-
nagem Viva é: “a única coisa real aqui 
é o seu casaco. Quanto custou?”.

Junto às experimentações estéticas, 
às abordagens políticas e às reflexões 
sobre a representação da realidade, 
a cineasta traz um questionamento 
sobre o próprio fazer artístico: “a arte 

deveria imitar, deformar e/ou exa-
gerar a realidade?”. E a maneira que 
encontra para lidar com a questão é 
exagerando, imitando e deformando 
mesmo, seja na atuação, no roteiro, 
na fotografia, no som ou na monta-
gem. Talvez essa foi a forma como 
pensou o seu cinema, experimen-
tando, indagando e buscando novas 
perspectivas que, por consequência, 
ajudaram a criar uma percepção cine-
matográfica única.

Cena de O Amor dos Leões (Lions love... and lies, 1969).
Referências:  
MARTÍ, Silas. Filmes restaurados mostram 
o desbunde de Agnès Varda. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 08 dez. 2013. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/
ilustrada/2013/12/1381858-filmes-restaurados-
mostram-o-desbunde-de-agnes-varda.shtml. 
Acesso em: 04 set. 2020.

O AMOR DOS LEÕES. Direção: Agnès Varda. 
Estados Unidos; França: Ciné-tamaris, 1969. 
DVD (108 min), cor.
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Uma canta, a outra não 
(1977) de Agnès Varda

Duas linhas de lã que, uma vez ata-
das, recusam-se a desfazer o nó que 
as une. Tal é a amizade pintada por 
Agnès Varda em seu longa de 1977, 
Uma canta, a outra não. Pomme 
e Suzanne são mulheres com di-
ferenças de idade, classe social e 
natureza - o que não impede suas 
vidas de entrelaçarem-se ao longo 
dos anos e das transformações que 
com eles vêm. Dessa forma, se pode 
delinear vagamente a estrutura do 
melodrama que é (às vezes) musical 
da diretora, um filme que transcorre 
deliciosamente retratando a vida 

dessas duas personas que vivem na 
pele - e nos úteros - a segunda onda 
do feminismo francês.

Já no início somos apresentados 
a uma sequência de mulheres es-
táticas em fotografias em preto e 
branco, mulheres tristes, mulheres 
nuas, de olhares vazios. Suas fotos 
nos conduzem desde o início para o 
tema chave do filme: é ao redor das 
mulheres e de suas relações com o 
mundo que se orbita, sempre tão li-
ricamente. Mulheres que podem ser 
mães, podem ser artistas, podem 

ser amigas, podem ser esposas, po-
dem ser felizes, podem ser tristes. 
A partir dessas fotos se dá um re-
encontro - Suzanne e Pomme fo-
ram vizinhas, e retomam o contato 
quando Pomme vê a antiga amiga 
em um desses retratos, posando 
melancolicamente. Com dois filhos e 
grávida de um terceiro que não pode 
sustentar, Suzanne vive agora imersa 
em tons de azul e cinza, sempre en-
quadrada pelas lentes de seu marido 
fotógrafo e frustrado. As cores re-
fletem a densa névoa de desespero 
e incerteza em que a personagem 

está imersa, de corpo e alma. Seus 
cabelos são compridos e lhe pesam. 
O cansaço que lhe vem do âmago é 
traduzido pelos olhares desiludidos 
que a dona de casa lança à Pomme.

Comovida com a amiga grávida de 
um filho que não tem condições de 
criar, a adolescente se comprome-
te a pagar e arranjar o aborto de 
Suzanne, e, assim, é feito o enlace 
definitivo entre as vidas das duas. 
A partir de então, somos apresen-
tados a uma família, formada pelas 
amigas e pelas crianças Marie e 

Marina Stein é estudante de Letras, há muito atraída pelo poder da 
literatura, e tem afeição especial pelo cinema, por seus lirismos e 
mecanismos. Faz experimentos autorais no campo da fotografia e 
da prosa-poesia.
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Mathieu, de quem cuidam juntas. 
Porém, a cisão desse ciclo aconte-
ce a partir do suicídio de Jérôme, o 
marido fotógrafo de Suzanne. Viúva 
ilegítima, ela se vê forçada a voltar 
à casa de seus pais, onde sua vida 
segue ainda mais acinzentada.

E, nisso, passam-se dez anos de silên-
cio entre as duas. Pomme sai da casa 
dos pais e segue carreira cantando 
músicas de protesto pela estrada, 
enquanto Suzanne cria seus filhos no 
campo sob uma sombra de julgamen-
to familiar. Não se falam, mas se pen-
sam, e nesse pensar-se mudo é que 
se estabelece com clareza um movi-
mento que acompanha todo o longa, 
um movimento sinuoso de atração e 
distanciamento sensível. 

O nó entre as duas, mesmo que tem-
porariamente frouxo, nunca cessa em 
existir, em apertar com a saudade, 
e, enfim, quando as duas se reen-
contram - novas mulheres -, o elo se 
torna mais explícito do que nunca. 
“Toda vez que acontecia alguma coi-
sa, boa ou ruim, eu precisava te ver 
[...] Imaginei conversas que teríamos” 
(UMA CANTA,..., 1977). A vontade 
das amigas, ao verem-se mudadas, 
é de descrever os anos passados, as 
transmutações, a dureza e a leveza 
que passaram, o frio e o calor, amores 

e desamores. Na construção desse 
passado, a diretora intercala suas pró-
prias narrações com as vozes de suas 
personagens:

Suzanne pensou em Pomme. Ela 
queria falar com ela, contar sua 
vida como se fosse obrigação 
devido ao drama que compartilha-
ram. [...] Fiquei tão comovida. Não 
sabia o que dizer. Quando eu te 
vi, voltei 10 anos atrás. Naqueles 
anos de silêncio, inverno e dor. 
Mas como descrever a imobilida-
de, o frio? (UMA CANTA,..., 1977).

Se nesse ponto ainda não transpare-
cesse ao espectador o estilo de Varda, 
as sequências em que ela filma os 
penosos anos de Suzanne no campo o 
explicitam. Entremeiam-se narrações 
que nos traduzem os monólogos inte-
riores da personagem, e imagens silen-
ciosas, que reconstroem a atmosfera 
de frieza desse bloco do longa. Rostos 
desconhecidos e atividades mundanas 
têm seu tempo devido na tela, sempre 
com uma sensibilidade com a imagem 
que é característica de Varda.

Ainda em analepse, se dá o desfile de 
cores que povoaram os dez anos de 
Pomme longe de Suzanne. Esses são 
anos cor-de-rosa, azuis turquesa, de-
corados com flores e melodias femi-
nistas. Há bochechas coradas, cachos 

Mas o que realmente contava era 
a ternura que essas mulheres me 
inspiravam. Comigo, como eu. 
Ainda vejo seus olhos... Pensei nas 
fotos de Jérôme, e em você, que 
tomou sozinha esse gole amargo. 
Eu banquei a corajosa, mas que 
alívio era estar em grupo... [...] 
essas mulheres, minha família. 
Estávamos no mesmo cômodo, no 
mesmo grupo, no mesmo barco 
(UMA CANTA,..., 1977).

Apesar de querer que Pomme 
contasse tudo, nunca escreveu as 
longas cartas que prometeu. Mas 
elas estabeleceram um transpor-
te aéreo: um diálogo imaginário 
pontuado por alguns cartões 
postais. [...] De Pomme para Su-
zanne, De Suzanne para Pomme, 
esse tráfego de postais marcou 
uma amizade profunda, de alguma 
forma inexplicável, entre mulheres 
de características, gostos e níveis 
sociais tão diferentes (UMA CAN-
TA,..., 1977).

encaracolados. Aqui aparece também 
o ideal de sororidade manifesto por 
Pomme em sua viagem para realizar 
um aborto em Amsterdã, onde co-
nhece o atual amante Darius: 

Uma argumentação acerca da mo-
ralidade em torno do aborto nunca 
se dá efetivamente - ao invés disso, 
o discurso do filme se volta para o 
direito à decisão de ter filhos ou não, 
de ser mãe, de poder optar por não 
o ser. É no contexto dessa reivindi-
cação, presente na França, nos anos 
1970, que se dá o reencontro de 
Pomme e Suzanne: as duas compa-
recem ao protesto realizado fora da 
corte, na cidade de Bobigny, onde 
ocorria o julgamento de um aborto 
decorrente de estupro. Mulheres se 
reúnem nos entornos, protestando. 
Entre elas, Pomme, colorida, can-
tando hinos feministas, e Suzanne, 
trabalhando para uma clínica de pla-

nejamento familiar, que leva consigo 
a agora crescida Marie.

Suas vidas afastadas passam por seus 
olhos, e se prometem escrever longas 
cartas - promessa que não é cumpri-
da. Ao invés disso, estabelece-se um 
“transporte aéreo” (assim batizado 
por Varda), uma troca de cartões-pos-
tais concisos, mas simbólicos de uma 
profunda amizade. Aqui se manifesta, 
mais do que em qualquer momento, 
a imagem de duas linhas que recusam 
a desatar-se, querendo sempre ouvir 
mais, contar mais. Um desejo de troca 
que não morre, que nunca morreu no 
silêncio e que seguirá vivo em postais.
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A narração da diretora é acompanha-
da por imagens de cartões-postais, 
dispostos lado a lado, evocando em 
viagem visual a continuidade daquele 
diálogo truncado, mas lírico, cheio de 
querer. Paisagens, texturas, endere-
ços: tudo que vemos assinala o afeto 
singelo mas persistente que envolve a 
amizade de Suzanne e Pomme.

Assim, segue a vida dessas duas mu-
lheres, que trilham caminhos dife-
rentes, mas sempre paralelos no ar. 
Observamos elas em seus relaciona-
mentos com homens: Pomme acaba 
por viajar ao Irã com Darius, com 
quem se casa. Ela se debate, con-
fusa em ter assumido um papel de 
dona de casa, enquanto o marido, 
de volta ao lar, se torna “o que de-
via querer ser”. Sente também seu 
próprio corpo, contrastado com o 
de mulheres iranianas cobertas por 
véus, mais desnuda e mais corpórea 
do que nunca. Sente em si a vontade 
de engravidar.

Enquanto isso, Suzanne experimenta 
a própria vida, agora suficientemente 
estabelecida, com os filhos crescidos. 
Isso lhe rende tons azuis, rosas, laran-
jas, lhe rende um cabelo mais curto, 
que parece lhe permitir movimen-
tar-se com mais leveza. Entre casos e 
pretendentes, mostra-se amadurecida 

ao recusar o envolvimento com um 
homem casado, tal qual era Jérôme. 
Suzanne faz a própria vida.

Nessas duas são projetadas as mais 
humanas oscilações. Em suas re-
lações uma com a outra, com seus 
pretendentes, com as crianças (suas, 
ou não), com seus próprios corpos, 
Suzanne e Pomme são representati-
vas de existências femininas multifa-
cetadas. São mulheres que assumem 
papéis diversos, um mosaico de 
arquétipos que, misturados, com-
preendem uma multiplicidade de 
ser que vai além, enfim, de uma que 
canta, e outra que não o faz. 

O laço com que Varda fecha o longa 
beira ao irreal, de tão sublime. A es-
trutura melódica e de colagens do fil-
me se apresenta de forma literal, com 
as personagens e seus entes queridos 
em uma casa decorada com fotos pe-
las paredes. Tudo desfila por nossos 
olhos, e, enfim, é visível a totalidade 
do que foi tecido sinuosamente por 
Pomme e Suzanne. Uma ode à vida 
que já foi, às canções entoadas, às re-
lações construídas - às fotos em preto 
e branco e às coloridas. 

Nessas duas são 
projetadas as mais 
humanas oscilações. 
Em suas relações uma 
com a outra, com seus 
pretendentes, com as 
crianças (suas, ou não), 
com seus próprios corpos, 
 
Suzanne e Pomme são 
representativas de 
existências femininas 
multifacetadas.

Referências:
UMA CANTA, a outra não. Direção:  
Agnès Varda. França: Ciné-tamaris, 1977.  
1 DVD (120 min), cor.
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