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CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo respeito à 

diversidade, e mantém comitês internos atuantes para promover entre os seus 

empregados campanhas, programas e ações voltados para disseminar ideias, 

conhecimentos e atitudes de respeito e tolerância à diversidade de gênero, raça, 

orientação sexual e todas as demais diferenças que caracterizam a sociedade.

A CAIXA também é uma das principais patrocinadoras da cultura brasileira, e 

destina, anualmente, mais de R$ 80 milhões de seu orçamento para patrocínio 

a projetos nas suas unidades da CAIXA Cultural além de outros espaços, com 

ênfase para exposições, peças de teatro, espetáculos de dança, shows, cinema, 

festivais de teatro e dança e artesanato brasileiro. Os projetos patrocinados são 

selecionados via edital público, uma opção da CAIXA para tornar mais democrá-

tica e acessível a participação de produtores e artistas de todo o país.

A retrospectiva inédita Jacques Demy: Entre o Realismo e a Fantasia visa apre-

sentar, pela primeira vez no Brasil, a obra integral de um dos mais importantes ci-

neastas do cinema francês. 

Ao patrocinar mais esta mostra para o público carioca, a CAIXA reafirma sua 

política cultural de estimular a discussão e a disseminação de ideias, promover a 

pluralidade de pensamento, mantendo viva sua vocação de democratizar o aces-

so à produção artística contemporânea.

Caixa Econômica Federal

A





elebrar a obra cinematográfica de Jacques Demy é um convite a um 

banquete de sensações múltiplas e intensas através das trilhas sonoras, das cores 

vivas e das situações contrastantes de júbilo e tragédia. O cineasta nos oferece 

um cinema ainda mais moderno do que as posteriores imitações de sua obra, que 

continuam a aparecer até hoje. Trata-se de um cinema adulto que, no entanto, 

permanece encantado por valorizar a riqueza do olhar da infância. 

O acervo da Cinemateca francesa, recheado de ofertas clássicas e contemporâne-

as cada vez mais ricas, está disponível no Brasil inteiro para composição de eventos 

culturais dedicados a fomentar o cinema francês e seus autores.

A Embaixada da França tem grande prazer em apoiar a mostra Jacques Demy 

no Rio de Janeiro, cenário que possibilita uma ressonância particular à sua obra, 

tão vinculada à música e ao mar. Serão duas semanas de filmes do autor e tam-

bém sobre ele, além de uma série de eventos vinculados ao universo do talvez 

mais popular diretor da Nouvelle Vague.

Esperamos a presença do público já cativado pela obra de Jacques Demy e tam-

bém a de novos espectadores para aproveitarem essa grande festa!

Parabenizamos a Caixa Econômica do Rio de Janeiro pela iniciativa.

A Embaixada da França no Brasil
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filmografia de Jacques Demy tem uma trajetória curiosa: inicia com 

o realismo, que marca os filmes da maioria dos seus contemporâneos franceses, 

e gradativamente envereda pela fantasia, seja tomando posse do estilo musical 

hollywoodiano, seja resgatando a narrativa fabulosa de pioneiros como Georges 

Méliès e Jean Cocteau. 

Embora os primeiros filmes de Demy sejam recortes da vida com o caracte-

rístico enfoque romântico da Nouvelle Vague, eles possuem uma mise en scène 

de tamanha leveza que parecem musicais sem canções. Na verdade, o conceito 

inicial de Demy para seu primeiro longa, Lola, a Flor Proibida, era de um musical 

com grande elenco, dançarinos e cores berrantes. Confrontado com a realidade 

do mercado cinematográfico francês da época, Demy se contentou em rodar, em 

preto e branco, um drama discreto com cinco atores. Mas ao contar a história de 

uma jovem cantora de cabaré, o diretor se deu ao luxo de encenar um número 

musical no qual a personagem-título, vivida por Anouk Aimée, canta Le Chanson 

de Lola, composta por Michel Legrand, que viria a se tornar o seu parceiro artístico 

mais frequente. A cena musical de Lola é ainda realista, meramente uma cantora 

diante de uma plateia, mas já marca o primeiro passo na transição de Demy para 

o mundo mágico. 

O flerte de Demy com o musical prosseguiu em seus filmes seguintes. Um desavi-

sado que assista aos primeiros minutos de seu episódio de Os Sete Pecados Capitais, 

uma antologia que reúne curtas de vários diretores, pode imaginar que o exultante 

Jean-Louis Trintignant está prestes a dançar pelas ruas, embalado pela instrumen-
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tação jazzística de Michel Legrand e pelo pecado da luxúria, que dá título à história. 

O segundo longa de Demy, A Baía dos Anjos, marca o amadurecimento da parceria 

com Legrand, que resultou numa das primeiras obras-primas do compositor.

Mas foi com Os Guarda-Chuvas do Amor que Demy enfim concretizou seu sonho 

de realizar um musical. E não apenas um filme com música, mas uma história in-

teiramente cantada, como uma ópera. É também nesse longa que começa a se ma-

nifestar uma das principais marcas de estilo de Demy: o encontro sereno entre o 

mundano e o fantástico. Porque um diálogo entre um mecânico e seu cliente é um 

evento ordinário, mas quando esse mesmo diálogo é travado em forma de canção, 

conferindo poesia ao funcionamento do motor de um automóvel, o espectador se 

descobre num mundo onírico. Os Guarda-Chuvas do Amor ganhou a Palma de Ouro 

no Festival de Cannes de 1964, e é até hoje a obra mais famosa do diretor, mas os 

críticos estranharam um musical sem dança, e os espectadores ficaram aturdidos 

com o desenlace agridoce do enredo. Como se em resposta ao seu próprio filme, 

Demy lançou, em 1967, Duas Garotas Românticas, que em vez de melancolia trans-

borda joie de vivre. E, ao fim das contas, corresponde ainda mais ao desejo antigo 

de Demy em realizar uma superprodução repleta de dança e cor. Porém, mesmo 

na segurança de uma fantasia de amores idealizados e coreografias acrobáticas, 

o espectador de Demy pode ser repentinamente içado de volta à realidade dolo-

rosa. Como na cena em que Danielle Darrieux relata em canção, a partir de uma 

notícia de jornal, o assassinato e esquartejamento de uma senhora, a aposentada 

cantora de cabaré Lola, justamente a protagonista do primeiro filme de Demy. 

Talvez arrependido, Demy ressuscitou a personagem em O Segredo Íntimo de Lola, 

agora retratada na meia idade, novamente na pele de Anouk Aimée.

Pele de Asno marcou a entrada definitiva de Demy no mundo da fantasia. Adap-

tação do conto de Charles Perrault, o filme homenageia o estilo de Jean Cocteau, 

com sua cenografia rebuscada e seus simples, mas engenhosos truques óticos, que 

remontam a Georges Méliès e a alvorada da arte cinematográfica. Com a desculpa 



de realizar um filme infantil, Demy ousou na mescla de mundano e extraordinário: 

uma receita de bolo serve como letra de uma lindíssima melodia de Legrand, e, na 

cena clímax, um anacrônico helicóptero pousa em plena França medieval.

Em A Lenda da Flauta Mágica, Demy retornou ao universo infantil, mas desta vez 

representando a Idade Média com tamanha crueza que foi considerado impróprio 

para as crianças brasileiras, sendo originalmente lançado aqui com classificação 

indicativa de 14 anos. Um Homem em Estado... Interessante, comédia de costumes 

que também pode ser considerada uma fábula moderna, foi o último filme de 

Demy lançado comercialmente em nosso país. Lamentavelmente seus longas 

seguintes chegaram aqui apenas em festivais e mostras esporádicas, incluindo 

o musical político Um Quarto na Cidade, a releitura do mito de Orfeu (Parking), 

e o falso documentário sobre Yves Montand, Trois Places Pour Le 26. Além disso, 

os primeiros dois longas de Demy durante muito tempo ficaram à sombra dos 

filmes mais marcantes da Nouvelle Vague, com A Baía dos Anjos permanecendo 



durante anos disponível apenas em cópias deploráveis, até ser restaurado pela 

viúva de Demy, a diretora Agnès Varda. 

Por muito tempo desprezado como um cineasta menor, Jacques Demy está 

sendo descoberto pelas novas gerações, influenciando diretores como Oliver Du-

castel (Jeanne Et Le Garçon Formidable), François Ozon (Oito Mulheres) e Damien 

Chazelle (La La Land – Cantando Estações), que mantêm viva a leveza de seus musi-

cais e a sua constante e serena alternância entre realismo e fantasia.

Sylvio Gonçalves é curador da mostra Jacques Demy – Entre o Realismo e a Fantasia e roteirista de filmes 

como Sem Controle, Confissões de Adolescente, S.O.S. Mulheres Ao Mar e Eu Fico Loko.
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acques Demy nasceu no dia 5 de junho de 1931, em Pontchâteau, França, e 

se notabilizou como diretor e roteirista de cinema no período entre 1960-88. O 

falecimento precoce, aos 59 anos, em 27 de outubro de 1990, em consequência 

do vírus da AIDS, privou a sétima arte de um de seus grandes talentos, dotado de 

uma habilidade rara em mesclar realismo com fantasia. 

O início de carreira foi marcado pela parceria com o animador Paul Grimault 

e o diretor Georges Rouquier. Mas logo ele alçou voo solo com experiências no 

curta-metragem, até a sua estreia surpreendente com Lola, a Flor Proibida, em 

1961. O longa já revela sua carta de princípios cinematográfica: o universo e ima-

ginário dos musicais americanos; a junção de canções populares com sinfonias; a 

parceria com Michel Legrand; trama romântica agridoce; o destino em encontros 

e desencontros amorosos tendo como cenário a costa da França, em especial, a 

Nantes de sua infância.

Durante a explosão autoral da Nouvelle Vague francesa, que lançou nomes 

como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Jacques Rivette, Demy foi colocado no 

mesmo grupo, apesar de notadamente ter aspirações cinematográficas distintas. 

Nesse sentido, a inserção foi criada com A Baía dos Anjos, seu segundo longa, que 

leva a câmera para as ruas com um estilo ousado de decupagem e efeitos de mon-

tagem. Mas já no filme seguinte, e seu mais famoso, Os Guarda-Chuvas do Amor, 

ele demonstra que não quer se filiar a movimentos, e sim em pavimentar uma 

carreira única no cinema. A obra é a primeira a apresentar todos os seus diálo-

gos cantados pelos atores, o que surpreende público e crítica, e consagra o dire-

J
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tor com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Inicia-se, então, um processo de 

ruptura: alguns diretores da Nouvelle Vague rechaçam seu trabalho como algo a 

serviço do cinema americano comercial e parte da crítica compra a mesma ideia. 

O autor Demy segue carreira frutífera com o musical Duas Garotas Românticas e o 

conto de fadas Pele de Asno, entre outros trabalhos.

Se há uma influência no cinema de Demy esta seria de Jean Cocteau: cineas-

ta e poeta que mesclou arte, mitos, fantasia e realidade em suas obras. Há um 

agradecimento explícito a ele no filme Parking. E, claro, que a outra influência foi 

a parceria de vida com a também cineasta Agnès Varda, união que durou cerca 

de 30 anos. Ele assumiu Rosalie, filha do casamento anterior de Varda, e gerou 

Mathieu Demy. 

Após alguns desastres críticos e de bilheteria, Demy passou a ter dificuldade de 

produção e foi lançando menos filmes, e, consequentemente, perdendo notorie-

dade no meio. Com isso, as obras dos anos 80 passaram despercebidas tanto no 

Brasil quanto em vários lugares do mundo. A revisão e o reconhecimento crítico 

começou a se estabelecer novamente a partir da chegada de cópias restauradas 

nos cinemas, como o Grupo Estação que relançou Pele de Asno, e o lançamento 

de DVDs e Blurays que resgatam curtas-metragens, entrevistas, textos e filmes 

subestimados, entre eles Um Quarto na Cidade. 

À luz do século XXI é possível notar a influência do realizador francês em di-

retores como Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste), Damien Chazelle (La La 

Land – Cantando Estações) e François Ozon (8 Mulheres), entre outros. O cinema de 

Jacques Demy ainda está vivo e pulsante como a telona pode atestar em retros-

pectivas ao redor do mundo. 
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Filmografia Completa

Diretor

Curta-Metragem

Les Horizons Morts (1951)

Le Sabotier du Val de Loire (1956)

Le Bel Indifférent (1957)

Musée Grévin (1958)

La Mère et L’enfant (1959)

Ars (1959)

Longa-metragem

Lola, a Flor Proibida (1961)

Os Sete Pecados Capitais (episódio La Luxure, 1962)

A Baía dos Anjos (1963)

Os Guarda-Chuvas do Amor (1964)

Duas Garotas Românticas (1967)

O Segredo Íntimo de Lola (1969)

Pele de Asno (1970)

A Lenda da Flauta Mágica (1972)

Um Homem em Estado... Interessante (1973)

Lady Oscar (1979)

La Naissance du Jour (telefilme, 1980)

Um Quarto na Cidade (1982)

Lousiana (telefilme – codireção não creditada com Phillipe de Broca, 1984)

Parking (1985)

Trois Places Pour le 26 (1988)

La Table Tournante (colaboração na direção da animação de Paul Grimault, 1988)
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Roteirista

Lola, a Flor Proibida (1961)

Os Sete Pecados Capitais (episódio La Luxure, 1962)

A Baía dos Anjos (1963)

Os Guarda-Chuvas do Amor (1964)

Duas Garotas Românticas (1967)

O Segredo Íntimo de Lola (1969)

Pele de Asno (1970)

A Lenda da Flauta Mágica (1972)

Um Homem em Estado... Interessante (1973)

Lady Oscar (1979)

La Naissance du Jour (1980)

Um Quarto na Cidade (1982)

Lousiana (1984)

Parking (1985)

Trois Places Pour le 26 (1988)

La Table Tournante (1988)

Jacquot de Nantes (autobiografia, 1991), de Agnès Varda

Ator

Les Horizons Morts (1951)

Le Bel indifférent (voz, 1951)

Os Incompreendidos (Policial, não creditado, 1959), de François Truffaut

Paris nos Pertence (Amigo da mulher, não creditado, 1961), de Jacques Rivette

Os Guarda-Chuvas do Amor (Cliente perdido e Garçom, voz, 1964).

Produtor

O Segredo Íntimo de Lola (1969)
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(Lola) França, 1961.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Georges de Beauregard, Carlo Ponti

Duração: 90 minutos

Em Nantes, França, o jovem e entediado Roland Cassard reencontra Lola, uma 

amiga de infância, que agora é dançarina de cabaré. Mãe solteira, Lola ainda sonha 

com o retorno do pai da criança, que a abandonou na gravidez. Roland logo se 

descobre perdidamente apaixonado por ela.

» Vencedor do Prêmio Especial do New York Film  

Critics Awards, 2001 (Relançamento)

Classificação indicativa: 14 anos

Lola, a Flor Proibida
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ncontros, desencontros; chegadas e partidas. Um mundo em constante 

movimento que leva a incertezas, esperanças, promessas e frustrações, sempre 

de maneira ágil, direta. O deslocamento – tanto físico quanto existencial – em 

contraposição a uma prostração que paira como ameaça a pulsões subjetivas de 

autorrealização. Em seu primeiro longa, Jacques Demy realiza uma obra vibrante 

em consonância com seu momento histórico, não só em questões sociais ou psi-

cológicas, mas em sintonia aguda com o novo fazer e pensar cinema inaugurado 

pela força arrebatadora com que a Nouvelle Vague francesa chacoalhou e reconfi-

gurou o mundo das percepções e sensações cinematográficas.

É notável como nesse seu primeiro trabalho, Demy constrói toda a dramaturgia 

a partir de como compõe a forma e a estilística de seu filme. Uma câmera que se 

move constantemente, cortes bruscos que desorientam a recepção espaço-tem-

poral do espectador, uma evolução narrativa ágil, com elipses, mudanças de nú-

cleos dramáticos – personagens que constantemente entram e saem em cena, se 

encontram e reencontram, bem como uma onipresente variação entre espaços 

fechados – o interior de casas, cafés, do cabaré – e as ruas da cidade de Nantes. 

Esse alargamento dos espaços e a constante movimentação não só da câmera, 

mas dos personagens no interior do quadro, promove uma desorientação no in-

terior dos tipos, que por mais que se movimentem, são sempre ameaçados pelas 

frustrações de seus desejos, pela impossibilidade de realizar aquilo que querem 

ou sonham, bem como são incapazes de consolidar relações afetivas.

Embora o filme tenha dois protagonistas que conduzem e detonam a maio-

E

A Pulsão de Ser entre o  
Deslocamento e a Frustração

por Fernando Oriente
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ria das situações dramáticas – Lola/Cécile e Roland –, Lola conta com a presença 

marcante de diversos tipos que interagem de maneira distinta com a dupla de 

protagonistas. Esses personagens não são apenas os conhecidos que fazem parte 

do cotidiano dos dois, mas coadjuvantes que entram em cena, sempre com uma 

função dramática específica – seja provocar ou deslocar sentimentos, desejos e 

certezas, bem como evocar situações do passado em que os dois personagens se 

encontram à mercê. 

Muito da força que Demy imprime ao filme vem da velocidade como tanto Lola 

quanto Roland se deixam levar por novas decisões – o constante desejo de sair, 

viajar, romper com o esmagamento existencial que o ficar na cidade de Nantes 

representa para a realização não só de seus desejos imediatos e sonhos, mas 

como uma forma de romper com a sensação de fracasso e não realização que a 

imobilidade física significa em relação a seus anseios, por mais que esses desejos 

e impulsos sejam frágeis, muitas vezes formas de apenas escapar da impossibili-

dade de ser que os atormenta, mas que parece o destino inevitável que os espera, 

independentemente de onde estejam.

Em Lola está presente de maneira explícita (tanto no tecido interno dos perso-

nagens como em suas ações e reações) o existencialismo que radicalmente moti-

vou e influenciou os discursos cinematográficos do cinema francês a partir do fim 

dos anos 1950 e por toda a década de 60. Um existencialismo que vinha romper 

com os padrões clássicos do cinema tradicional feito até então e que gerou trans-

formações e questionamentos não só nesses discursos fílmicos, bem como na 

forma de encenar, nas representações, estruturas e estilísticas que compunham a 

evolução dos filmes e os mecanismos internos do fazer cinema. Se muito da obra 

seguinte de Demy foi composta pelas releituras do gênero musical, contamina-

das pela presença simbólica dos valores das fábulas e mitos, em Lola encontra-

mos o diretor mais preocupado com o presente, com o mundo e as questões que 

o cercavam naquele determinado período histórico – preocupações que o dire-
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tor irá retomar na fase final de sua carreira. Visto em retrospectiva, Lola pode ser 

considerado, por trás de sua aparente leveza e ritmo ágil, um dos melhores, mais 

complexos e bem resolvidos filmes do diretor.

Fernando Oriente é crítico, professor e pesquisador de cinema. É editor e crítico do site de cinema 

Tudo Vai Bem – www.tudovaibem.com, além de colaborador das revistas Interlúdio e Teorema, entre 

outras publicações. Ministra cursos de cinema em diversas localidades, como unidades do SESC, a 

Escola de Cinema do Maranhão – IEMA, cinemas, cineclubes e espaços de pesquisa cinematográfica.
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(La Baie des Anges) França, 1963.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers,  

Henri Nassiet, André Certes.

Duração: 84 minutos

O bancário Jean é levado a um cassino por um colega, e acaba ganhando muito 

dinheiro. Animado, ele viaja a Nice para jogar. Ali conhece Jackie, uma linda mulher 

que teve a vida arruinada pelo vício no jogo. Juntos eles perdem todo o seu dinheiro, 

o que leva Jean a se ver dividido entre o amor por Jackie e o vício.

» Vencedor do Prêmio Especial do New York Film  

Critics Awards, 2001 (Relançamento)

Classificação indicativa: 14 anos

A Baía dos Anjos
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Nouvelle Vague francesa havia literalmente tomado de assalto os ci-

nemas e festivais do mundo através de uma proposta de inovação em linguagem e 

romper com estruturas clássicas e comerciais. Nascia assim a política dos autores: 

aqueles que não só dirigem os atores ou escolhem onde posicionar a câmera, mas 

sim os responsáveis pela mise en scène, e com controle total do resultado final. Em 

meio a Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol e Jacques Rivette, Jac-

ques Demy estabelece seu desejo de cinema seguindo, até certo ponto, elementos 

envoltos no movimento. Apesar de uma subversão de gênero, no caso o musical, 

em sua estreia com Lola, a Flor Proibida, o cineasta busca muito mais homenagear 

os musicais clássicos de Hollywood do que promover uma ruptura de gênero, como 

fez Godard em tantas obras. E isso vai ficar evidente nos filmes subsequentes. 

Mas é com A Baía dos Anjos que o realizador constrói uma obra que se integra 

tanto a Nouvelle Vague quanto ao corpo de trabalho que buscou aprimorar em 

sua filmografia. O filme se desenvolve como um drama sobre obsessão a partir 

do estudo de dois personagens, Jean (Claude Mann) e Jacqueline (Jean Moreau), 

que vai transitar entre a leveza e a melancolia – uma das marcas indeléveis da 

assinatura de Jacques Demy.

A estrutura cíclica, de uma espiral de eventos, é a base da narrativa para ilustrar 

uma jornada de amor, solidão, existencialismo e medo. Não por mero detalhe, A 

Baía dos Anjos abre com uma íris capturando a personagem Jackie no centro do 

quadro. Tudo que acontece com o personagem de Jean está interligado direta-

mente a visão de uma mulher fascinante: no primeiro encontro, só ele a nota em 

A

O Vazio da Existência
por Leonardo Luiz Ferreira
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uma discussão com o gerente de um cassino; já no segundo, uma troca de olha-

res exprime a cumplicidade que brota instantaneamente. Neste momento, Demy 

filma a sequência em um longo plano para traduzir por intermédio da duração a 

ligação dos personagens.

A primeira parte da história é narrada de maneira sucinta, com planos curtos e 

pequenas ações para delinear o personagem principal: um rapaz que mora com o 

pai e trabalha em um escritório num serviço burocrático. O ambiente de trabalho 

é apresentado de maneira seca e protocolar, com fundo branco e funcionários tra-

jando roupas pretas. O pai diz que se o rapaz adentrar o universo do jogo será de-

serdado. No que este replica: “eu fui um menino ajuizado, agora quero viver.” Para 

traduzir visualmente esse sentimento, há um contraste grande entre o branco e o 

preto; o espaço fechado e as ruas, que aparecem repletas de pessoas em ambien-

tes solares. Aos poucos, Demy revela a importância discreta da direção de arte para 

a composição do quadro. É um elemento fundamental em A Baía dos Anjos tanto 

quanto em Pele de Asno e Os Guarda-Chuvas do Amor. Por exemplo, a personagem 

Jackie traja um vestido branco e flana pelas mesas de jogo como um fantasma em 

busca de uma emoção fugaz, algo que se traduz no vazio existencial e na secura de 

suas emoções, como quando afirma para Jean que ele é apenas um passatempo.

Jacques Demy trabalha a sensação de ilusão e artifício nas tomadas internas 

dos cassinos: planos gerais uniformes e descritivos do espaço com figurantes que 

raramente são focalizados no centro da imagem e, em alguns casos, até aparecem 

desfocados. A relação da câmera se estabelece apenas entre o casal. E como a 

mise en scène simples sempre denota elegância nos detalhes: a música evocativa, 

que funciona como leitmotiv, de Michel Legrand demarca a ilusão da vitória e traz 

consigo também a melancolia; a observação dos personagens através da expres-

são facial entremeados por uma fusão com a imagem da roleta; e a repetição me-

cânica das ações para ressaltar a compulsão no jogo. 

Jean busca a racionalidade, mas está tomado pelo sentimento da paixão, que o 
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cega tanto quanto o vício do jogo em Jackie. Eles são opostos que se atraem exata-

mente porque um alimenta a ausência do outro: ela vive livre e no limite, “porque 

uma vida sem riscos ou surpresas não vale a pena”, em mais um belo trabalho de 

composição de Moreau, tão feminista quanto em Jules e Jim, de Truffaut; e ele 

procura dar sentido a uma vida esquemática e fria, que ganha novos contornos 

através do jogo e da possibilidade de amar. 

A Baía dos Anjos traz em seu cerne um caminhar inexorável para a tragédia, que 

não se concretiza diegeticamente, mas é constantemente sugerida. Os persona-

gens estão no limiar, como a cada rodada de roleta, entre o luxo e a pobreza, o 

amor e a solidão. Ou, simplesmente, sentindo as dores do vazio de existir.

Leonardo Luiz Ferreira é crítico de cinema, cineasta e jornalista. Membro da ACCRJ (Associação de Críti-

cos de Cinema do Rio de Janeiro), já colaborou com inúmeros veículos, entre eles Revista Paisà, Contra-

campo, Almanaque Virtual, Jornal do Brasil e Variety. Codiretor do documentário Chantal Akerman, de cá 

(2010), da série televisiva Cinema de Bordas (Canal Brasil, 2013) e realizador e roteirista do curta Paisagem 

Interior (2014) e do longa NK + EP (2015). Atualmente escreve no site www.criticos.com.br. 
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(Les Parapluies de Cherbourg) França, 1964.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Marc Michel, Anne Vernon.

Duração: 91 minutos

Geneviève é uma jovem que trabalha com a mãe numa loja de guarda-chuvas. 

Mesmo contra a vontade dela, a moça namora um mecânico, Guy.  

Quando este é convocado para a guerra, o casal faz amor, com  

consequências que mudarão as suas vidas para sempre.

» Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1964.

Classificação indicativa: 12 anos

Os Guarda-Chuvas do Amor
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encedor do Oscar de Melhor Direção por La La Land – Cantando Estações 

(La La Land, 2016), o americano de origem francesa Damien Chazelle diz ter assis-

tido a Os Guarda-Chuvas do Amor pelo menos 200 vezes. Não é de se espantar que 

o musical de Demy seja o tipo de filme que pode ser visto repetidamente, com 

o mesmo prazer que escutamos várias vezes um mesmo disco. A surpresa vem 

do fato de que Chazelle tem apenas 32 anos e pertence a uma geração que, salvo 

raras exceções, não tem mais interesse em filmes do gênero. 

É algo que pode mudar com o sucesso de La La Land, que é quase uma cola-

gem de citações a musicais clássicos e teve Os Guarda-Chuvas do Amor como sua 

principal referência. São unidos pelo uso das cores fortes ou dos temas de certas 

canções, e em relação à trajetória dos personagens, que em ambos não desem-

boca exatamente no que se convencionou chamar de happy end. Nas palavras de 

Chazelle sobre o filme de Demy, “foi a combinação de fantasia e realismo o que 

mais me cativou”.

Este é um dos aspectos que diferenciam Os Guarda-Chuvas do Amor de boa par-

te dos célebres musicais de Hollywood das décadas anteriores. Ao invés de anco-

rado na exuberância das coreografias dos números musicais, no filme de Demy 

os personagens cantam 100% dos diálogos, mas não se comportam de maneira 

diferente do que no dia a dia. Essa ruptura de expectativa se dá logo na abertu-

ra, quando um plano em plongée mostra guarda-chuvas abertos na rua. Não há 

qualquer tipo de coreografia ou balé, e sim um registro plástico, quase onírico, do 

cotidiano. Dali corta para uma oficina mecânica, onde o chefe de Guy (Nino Cas-

V

A Vida Flui ao Som de Legrand
por Marcelo Janot
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telnuovo) pergunta se ele pode fazer hora extra naquele dia. Um diálogo normal, 

a não ser pelo fato de os personagens estarem cantando, com os atores dublados 

por cantores de verdade. 

Até então, nenhum filme tinha cometido essa ousadia de não ter nenhuma fala 

que não fosse cantada. Há um estranhamento natural decorrente disso, como 

quando, por exemplo, a tia doente de Guy manifesta, em falsete, receio de ficar 

sozinha. Aos poucos o espectador vai se acostumando e se encantando com a 

música de Michel Legrand e com os suaves movimentos de câmera – uma notória 

influência do mestre Max Ophüls – por entre os ambientes coloridos da casa de 

Guy e da loja de guarda-chuvas em que trabalham sua namorada Geneviève (Ca-

therine Deneuve) e a mãe dela (Anne Vernon). 

Geneviève é a sonhadora levada a um choque de realidade quando Guy é recru-

tado pelo exército e parte para a Argélia, se descobre grávida aos 16 anos e é pres-

sionada pela mãe, cheia de dívidas, a ceder ao pedido de casamento de um jovem 

milionário. “Só se morre de amor no cinema”, diz a mãe para a filha deprimida. E 

assim Os Guarda-Chuvas do Amor vai deixando claro que se distancia desse cine-

ma que vende sonhos. Ao mesmo tempo, à sua maneira, permite que os persona-

gens encontrem algum tipo de realização e que os espectadores se projetem nos 

anseios e frustrações deles. O reencontro de Guy e Geneviève, quatro anos depois, 

é marcado por uma boa dose de melancolia. Mas ela leva uma confortável vida 

burguesa com marido e filha, enquanto ele ascendeu a dono de posto de gasolina 

e também constituiu família. 

A câmera se distancia da materialidade terrena num belo plano de grua, refor-

çando a ideia de que o cinema de Jacques Demy se descolava cada vez mais de 

qualquer parentesco com a Nouvelle Vague, assumindo corajosamente a constru-

ção de sua verdadeira identidade cinematográfica.
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(Les Demoiselles de Rochefort) França, 1967.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Catherine Deneuve, Françoise Dorléac,  

George Chakiris, Gene Kelly, Michel Piccoli.

Duração: 125 minutos

Duas irmãs gêmeas vivem em Rochefort. A dançarina Delphine é  

apaixonada por um pintor a quem nunca viu, enquanto a compositora  

Solange desperta paixão à primeira vista de um maestro, que não mais consegue 

achá-la. Será que elas encontrarão os seus amores idealizados antes de partirem 

com uma trupe circense para Paris?

Classificação indicativa: 10 anos

Duas Garotas Românticas
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primeira vez que tive contato com Duas Garotas Românticas foi em 

seu inexpressivo lançamento carioca, em 13 de julho de 1969, dois anos e qua-

tro meses depois de sua estreia na França. Aqui exibido em uma cópia 35mm já 

desbotada, de metragem consideravelmente reduzida e dublada em inglês, com 

distribuição internacional da Warner/Seven Arts, foi uma decepção. A tradicional 

coluna de anúncios dos lançamentos da semana do grupo Severiano Ribeiro tra-

zia o filme lá embaixo, na posição final dos lançamentos, como que apostando 

em seu fracasso. E assim foi, com apenas uma semana de exibição no Império, na 

ex-Cinelândia, voltando em cartaz outra vez por mais uns poucos dias, em agosto, 

no Cine Dom Pedro, em Petrópolis e, no final do ano, em dezembro, no Cine Bo-

tafogo. No mundo de 1968-69 – e no Brasil, em especial – parecia não haver mais 

lugar para os musicais escapistas, gênero que já se encontrava em declínio, mes-

mo depois do retumbante sucesso, poucos anos antes, de A Noviça Rebelde (The 

Sound of Music, 1965), de Robert Wise. Talvez tivesse ainda permanecido algum 

traço indigesto da derrota em Cannes de nosso Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 

Glauder Rocha, para Os Guarda-Chuvas do Amor, em 1964, do mesmo Demy.  

Meu reencontro com o filme deu-se a partir de sua restauração, em 2011, em 

sua versão completa de 120 minutos de duração, já em projeções digitais de maior 

qualidade. Nesse enorme ínterim, o contato que eu tinha com a obra se dava atra-

vés de sua inspirada trilha sonora original, tanto na versão francesa quanto na 

inglesa. E aí começou o encanto com o texto do filme, construído nas letras das 

músicas em versos alexandrinos, repletos de trocadilhos deliciosos e múltiplas 

A

Demoiselles entre o  
Passado e o Futuro

por João Luiz Vieira
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referências, marca, afinal, de um jogo proposto por Demy em sua admiração pelo 

cinema de gênero. A proposta narrativa desse jogo de referências, onde são in-

terpelados literatura, poesia, artes plásticas e, principalmente, o cinema, acabou 

sendo a forma encontrada pelo cineasta para encenar outros tipos de jogos – do 

amor, do acaso, das coincidências, dos encontros e desencontros.

Demy percorreu aqui um terreno por demais conhecido, ou seja, a tradição dos 

“musicais de bastidores” (backstage musicals), onde um show é preparado e en-

saiado para apresentação pública. Mas se em seu filme anterior, Os Guarda-Chu-

vas do Amor, canto, letras e música ganhavam um inédito e radical protagonismo 

no ambiente soturno e melancólico de Cherbourg, aqui, ostensivamente piscan-

do o olho para o musical hollywoodiano, música e dança dividem o palco natural 

de uma praça e de ruas da cidade costeira e luminosa de Rochefort, onde uma 

feira showroom para divulgação de barcos, motocicletas e outras máquinas toma 

conta da cidade em um final de semana. Ruas e praça se transformam no palco 

onde as irmãs Garnier, as gêmeas Delphine (Catherine Deneuve) e Solange (Fran-

çoise Dorléac), de pai desconhecido, sua mãe Yvonne (Danielle Darrieux), dona 

de uma moderna lanchonete na praça, se envolvem com vários personagens que 

mudarão suas vidas. As gêmeas desejam sair da cidade e buscar realização em 

Paris como mulheres e artistas. Uma delas buscará seu destino na célebre ópera 

Garnier, destino já traçado em seu sobrenome.

O jogo que torna inseparáveis narrativa (ficção) e narração (enunciação, mise 

en scène, sistema de direção no uso de elementos de linguagem cinematográfi-

ca) é explicitado tanto visual – no desenho do piso da praça como um tabuleiro 

– quanto sonoramente, dentro da convenção do gênero que alterna música die-

gética (as irmãs começam a tocar algum instrumento em cena, como piano ou 

um sax) para, em seguida, serem acompanhadas por uma orquestra imaginária. 

Bastante consciente da artificialidade inerente ao gênero, Demy buscou aqui rea-

lizar um desejo de “filme dançado”, já presente em seu primeiro longa, Lola, a Flor 
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Proibida. E também inverte expectativas quanto às funções tanto da coreografia 

quanto da música que a acompanha, ora na linha tradicional do musical de inte-

gração, onde música e dança se complementam narrativamente, subordinando 

uma à outra, ora em total regime de autonomia. Há momentos em que os limites 

entre canto e dança vão se apagando progressivamente, e as personagens passam 

de um modo de expressão a outro com total liberdade.  Assim, da mesma forma 

em que o cineasta homenageia, reforça e amplia o gênero, também não se furta 

a inserir um lado sinistro e transgressor com o episódio envolvendo um assassi-

nato elíptico seguido de esquartejamento. E também introduz uma anedota ao 

nomear, transgenericamente, a personagem interpretada por Michel Piccoli de 

Monsieur Dame, objeto de outro desencontro de ordem sentimental. 

Para além da presença icônica de Gene Kelly em seu elenco, a homenagem e 
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referência maiores aqui são, sem dúvida, a Amor, Sublime Amor (West Side Story, 

1961), de Jerome Robbins e Robert Wise, enorme êxito de público e crítica na Fran-

ça, com o insuperável recorde de 4 anos, 8 meses e 10 dias de exibição ininter-

rupta e exclusiva em uma única sala de Paris, o Cine George V. E vale lembrar que 

quando Demoiselles estava sendo rodado, entre 31 de maio e 26 de agosto de 1966, 

West Side Story ainda se encontrava em cartaz nesse mesmo cinema. O excelente 

aproveitamento dos enquadramentos horizontais do formato panorâmico, o uso 

das cores e até um “plágio” da ideia que organiza a sequência que antecede a briga 

fatal de WSS ao som da canção Tonight, são retomados por Demy em uma síntese 

musical que se encadeia a partir das diferentes posições, espaços e locais, onde 

se encontram as principais personagens ao final da primeira parte de Demoiselles. 
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Mas é na escalação de George Chakiris, direto de West Side Story, que se cria uma li-

gação direta. Além dele, Demy cercou-se de quem entendia daquele riscado, como 

o coreógrafo Norman Maen, o dançarino-ator Grover Dale no papel de Bill, e pra-

ticamente todo o elenco de dançarinos. No entanto é na presença de Gene Kelly e 

George Chakiris que talvez encontremos outra razão para esse desejo de cinema por 

parte de Demy: em 1966, Duas Garotas Românticas trazia um olhar simultâneo para o 

passado, na figura de Kelly, e também para o que, na época, se apostava como uma 

possibilidade de renovação e futuro do gênero, na presença vigorosa de Chakiris.  

João Luiz Vieira é Professor Titular do Departamento de Cinema e Vídeo e Coordenador do PPGCINE-

-Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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(Model Shop) EUA, 1969.

Direção: Jacques Demy

Roteiro: Jacques Demy e Carole Eastman

Elenco: Anouk Aimée, Gary Lockwood, Alexandra Hay

Duração: 97 minutos

Em Los Angeles, o jovem George está concentrado em pagar suas dívidas antes  

de ingressar no exército. Porém, seus planos mudam quando se apaixona por Lola,  

uma francesa que trabalha como modelo num estúdio de fotografia erótica.

Classificação indicativa: 14 anos

O Segredo Íntimo de Lola
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ste era o nome que Jacques Demy queria dar ao filme que veio a se 

chamar Model Shop e que no Brasil foi lançado como O Segredo Íntimo de Lola, ex-

plicitando sua conexão com o primeiro longa-metragem do diretor, Lola, a Flor 

Proibida, de 1961. Mas ainda que Demy tenha recorrido à mesma personagem e à 

mesma atriz que havia criado em Lola (Anouk Aimée), este único filme de ficção 

que ele rodou nos Estados Unidos é centrado no personagem masculino, George, 

interpretado por Gary Lockwood.  

É curioso mencionar que foram feitos testes com Harrison Ford para o papel, 

e que este seria a escolha do diretor, pesando contra ele apenas ser ainda desco-

nhecido. Lockwood vinha de várias séries na TV americana e havia feito um dos 

astronautas de 2001, uma Odisseia no Espaço (2001: A Space Odyssey, 1968), de 

Stanley Kubrick, lançado no mesmo ano no qual Model Shop era rodado. Ford ti-

nha a idade exata do personagem, 26 anos, enquanto Lockwood (que acabou não 

tendo uma carreira tão expressiva) – já estava com 32. A preferência da Columbia 

Pictures por ele, assim como a presença de Anouk Aimée no elenco para reviver 

Lola, certamente foram tentativas da distribuidora no sentido de atrair o público 

norte-americano, já que ela havia participado de Um Homem, uma Mulher (Une 

Homme et une Femme, 1966), de Claude Lelouch, grande sucesso no ano anterior, 

que lhe valeu uma indicação ao Oscar.  No entanto, este quinto filme do cineasta 

foi um fracasso de público e também não teve boa receptividade por parte da 

crítica que se encantara com suas obras anteriores. Com os anos, entretanto, essa 

avaliação inicial desfavorável vem sendo amplamente revista.

E

Los Angeles, 1968
por Luiz Fernando Gallego
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Demy vinha criando em seus filmes uma espécie de universo particular no qual 

personagens de um filme reapareciam em outro: Roland Cassard, que havia se 

apaixonado por Lola ressurgiu em Os Guarda-Chuvas do Amor na pele do mesmo 

ator (Marc Michel) para se casar com Geneviève (Catherine Deneuve), enquanto 

a mesma Lola é mencionada – sem ser vista – na canção Récit de Cassard (Watch 

What Happens na versão em inglês). Em O Segredo Íntimo de Lola quem é citada, 

também sem aparecer em cena, é a jogadora compulsiva Jacqueline a quem Je-

anne Moreau deu vida em A Baía dos Anjos. Mais além deste microcosmo ficcional 

e da ciranda romântica em que Cassard amava Lola que amava outro homem que 
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a abandonaria por Jacqueline, o interesse de Demy, ao fazer este filme em 1968, 

estava voltado para sua visão da América a partir do que via em Los Angeles no 

ano em que ele e sua mulher, Agnès Varda, lá estiveram. 

Se em Os Guarda-Chuvas do Amor, a guerra da Argélia era um fator determi-

nante no enredo, agora é a guerra do Vietnã que surge como ameaça sobre a vida 

dos jovens americanos: já no início do filme, o rádio do carro, que George teme 

perder por falta de pagamento, dá notícias sobre “reuniões de paz” para resolver 

o conflito – paz que não chegaria tão cedo. A participação do grupo de rock Spirit, 

não só na trilha musical, mas também aparecendo como personagens amigos 

de George, alude à psicodelia da época. Também são realmente jornalistas de 

uma publicação alternativa os que vemos numa outra passagem. Na verdade, o 

longa é uma variante de road movie, só que ambientado nas ruas de uma só ci-

dade durante um mesmo dia em que o personagem masculino sai inicialmente 

atrás de dinheiro para não perder seu carro, logo transformando-se na busca pela 

mulher de branco que passou por ele num estacionamento. É Lola – que ele vai 

conseguir encontrar numa casa de “modelos” para fotografias – certamente uma 

forma (mal) disfarçada de propiciar encontros pagos, ou, no mínimo, para voyeurs 

tirarem fotos de mulheres em poses sensuais.  

Mas é o amor inexplicável, a paixão súbita e seus desencontros, temas funda-

mentais de tantos filmes de Demy, que acabam por dominar esta obra agridoce. 

Luiz Fernando Gallego é membro da ACCRJ (Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro) e es-

creve no site criticos.com.br.
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(Peau d’âne) França, 1970.

Direção: Jacques Demy

Roteiro: Jacques Demy, baseado na fábula de Charles Perrault

Elenco: Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin

Duração: 91 minutos

Era uma vez um rei que no leito de morte da esposa prometeu casar-se  

apenas com uma mulher mais bela do que ela. Como a única mulher em  

todo o reino que atende esse requisito é a filha do rei, uma fada ajuda a  

princesa a fugir disfarçada com uma pele de asno.

» Vencedor do CEC (El Círculo de Escritores Cinematográficos)  

na categoria Melhor Película Infantil.

Classificação indicativa: Livre

Pele de Asno
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ra uma vez um rei (Jean Marais) que fez uma promessa à rainha (Cathe-

rine Deneuve), em seu leito de morte. Ele só se casaria de novo se encontrasse uma 

mulher mais bela e formosa do que ela. O monarca, então, obriga seus homens a 

vasculharem o reino em busca de tão formidável exemplar feminino e se dá conta 

de que só sua filha preenche tais requisitos (Deneuve, novamente). Ao invés de ficar 

chocado com essa revelação, ele decide se casar com a própria herdeira. 

É com essa premissa pra lá de espinhosa que começa Pele de Asno, sexto longa-

metragem de Jacques Demy. O diretor finalmente realizaria o antigo sonho de 

levar para as telas o conto de fadas escrito, no século XVII, por Charles Perrault. 

Detalhe: o filme é de 1970, tempo de revoluções comportamentais, novos valores 

morais, e do movimento hippie. 

Jacques Demy sempre pautou seu cinema por um estilo fantasioso, mesmo 

quando tratou de temas sombrios como a prostituição, em Lola, a Flor Proibida e a 

compulsão pelo jogo, em A Baía dos Anjos. Mas, curiosamente, ao narrar a sua ver-

são da obra de Perrault, optou por uma linguagem mais realista. Seu Pele de Asno 

equilibra-se entre dois modelos: a animação Branca de Neve (Snow White and the 

Seven Dwarves, 1937), produção de Walt Disney e A Bela e a Fera (La Belle et la Bête, 

1946), de Jean Cocteau. Esta última referência já fica explícita na escalação de Jean 

Marais. O ex-galã encarnou a Fera no clássico de Cocteau e, agora, faz o papel do 

rei de inclinações incestuosas, que obriga a filha a se esconder na floresta, disfar-

çando-se sob a tal pele de asno do título.

O longa brinca o tempo todo com os clichês das narrativas encantadas. Por exem-

E

O Pedigree de um  
Conto de Fadas Adulto

por Moisés Liporage
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plo, a fada madrinha (Delphine Seyrig, de O Ano Passado em Marienbad, de Alain 

Resnais) é sedutora, descolada e até voa de helicóptero (?!). Cheia de humor e 

ironia, ela canta para a princesa que uma união entre pai e filha seria insensata, 

levantaria questões culturais e legislativas. A princesa, que se vê entre a repulsa e 

a tentação, num enorme conflito edipiano, só vai saber mais tarde que os propó-

sitos de sua protetora talvez não sejam tão nobres assim.

Ainda criança, Jacques Demy encantou-se com o conto Pele de Asno ao assistir 

a uma apresentação de marionetes baseada na obra de Perrault. Em 1962, o dire-

tor tentou adaptar a história para o cinema, imaginando Brigitte Bardot no papel 

principal. No entanto, só conseguiu financiamento depois dos êxitos de Os Guar-

da-Chuvas do Amor e Duas Garotas Românticas, longas que ajudaram a elevar Ca-

therine Deneuve à categoria de mito. Não foi nenhuma surpresa quando a estrela 

ganhou a vaga de protagonista. Pele de Asno tornou-se, inclusive, o maior sucesso 

de público da dupla, com mais de 2,5 milhões de espectadores na França. Demy e 

Deneuve ainda fariam juntos Um Homem em Estado... Interessante.

Embalado pela trilha sonora do parceiro habitual de Demy, Michel Legrand, 

o longa foi filmado em locações deslumbrantes, como o imponente castelo de 

Chambord, o maior de todos os palácios do Vale do Loire, construído no século 

XVI. O filme é um conto de fadas psicodélico e colore a ambientação típica das 

ilustrações de Gustave Doré com as tintas vibrantes da pop art. Catherine Deneu-

ve, que também trabalhou com Roman Polanski, Luis Buñuel, François Truffaut e 

tantos outros luminares do cinema internacional, declarou que Pele de Asno a per-

segue aonde vai: “Há papéis que esquecemos, mas esse filme nunca me deixou.”
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(The Pied Piper) Inglaterra, 1972.

Direção: Jacques Demy

Roteiro: Andrew Birkin, Jacques Demy e Mark People

Elenco: Keith Buckley, Patsy Puttmam, Arthur Hewlett

Duração: 86 minutos

Na Alemanha da Idade Média, um menestrel é contratado para livrar uma cidade 

da Peste Negra. Ele usa a sua flauta mágica para atrair todos os ratos para fora 

da cidade. Quando o prefeito se recusa a pagar pelo serviço, o menestrel se vinga 

sequestrando as crianças da cidade.

Classificação indicativa: Livre

A Lenda da Flauta Mágica
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Lenda da Flauta Mágica (1972) é o sétimo longa de Jacques Demy. 

Vem logo após Pele de Asno, um de seus melhores trabalhos, e pouco antes de 

Um Homem em Estado... Interessante, longa com Marcello Mastroianni como um 

homem grávido que seria um fracasso de bilheteria, impondo certo ostracismo a 

Demy, que só voltaria a filmar no final da década de 1970, com Lady Oscar (1979). 

Mas descontando-se o fato de que a música de Michel Legrand para Pele de Asno 

é tudo menos antiquada, é com O Segredo Íntimo de Lola, que veio ainda antes, 

que A Lenda da Flauta Mágica dialoga com mais clareza. Não pela temática, já que 

o primeiro lida com a urgência dos tumultuados anos 1960 e o segundo volta ao 

século 14, tempo de Peste Negra e menestréis. Nem pelo fato de que são duas pro-

duções faladas em inglês e apartadas apenas por três anos, ambas dirigidas por um 

francês. Esses filmes dialogam mais pela música pop do final dos anos 60 e começo 

dos anos 70, período de incrível vitalidade e invenção dentro do rock (em Pele de 

Asno, Michel Legrand claramente dialoga com essa urgência da música jovem da 

época). O Segredo Intimo de Lola conta com a banda de rock Spirit, liderada por Ran-

dy California, no auge de sua carreira, enquanto A Lenda da Flauta Mágica apresenta 

o cantor e compositor folk Donovan num papel importantíssimo. 

Apesar disso, não se pode chamar esses dois filmes de musicais. Diferentemen-

te de Os Guarda-Chuvas do Amor, Duas Garotas Românticas e Pele de Asno, que es-

tabeleceram a reputação de Demy (o último ainda abrindo o flanco para a repre-

sentação cinematográfica de uma fábula) e são três genuínos musicais, A Lenda 

da Flauta Mágica é um encontro entre comédia, drama e fábula, com o primeiro 

A

O Encontro Político  
da Comédia com a Fábula

por Sérgio Alpendre



56

registro sendo gradualmente substituído pelo terceiro. 

Jacques Demy: “A lenda do flautista de Hamelin é muito bonita, rica e ambígua. 

É uma história para crianças, que aliás podem ver e ouvir, mas é também uma fá-

bula para adultos que diz muito sobre coisas essenciais. Primeiramente, é situada 

na Idade Média, e além do interesse na reconstrução daquele período (tivemos de 

filmar na Alemanha para encontrar uma aldeia que mantivesse uma aparência 

histórica ideal), há todo um contexto político: o fim do feudalismo e a emergência 

do poder político da burguesia. Obscurantismo religioso numa época em que o 

germe do humanismo estava começando a emergir. Racismo: na época as pesso-

as realmente acreditavam que os judeus infestassem poços ou transmitissem a 

peste. O que mais me atraiu na história foi a possibilidade – até mesmo a necessi-

dade – da coexistência entre realismo e magia.”

Ambiguidades, coexistência entre realismo e magia, emergência do poder po-

lítico da burguesia... Como um verdadeiro artista, Demy pensava genuinamen-

te no movimento das coisas, em todas as possibilidades, sem precauções e sem 

joguetes para agradar este ou aquele grupo. Nestes tempos em que vivemos o 

clamor por uma arte utilitária, engajada e falsamente política, é bom rever a obra 

de um cineasta que nos faz pensar, o que é essencialmente político.

Vale lembrar ainda, como um parênteses da produção que incide no filme, que, 

no cinema, a rivalidade entre França e Inglaterra poderia fomentar uma nova 

Guerra dos Cem Anos – aliás, uma guerra que já estava em curso na época em que 

a trama do filme se passa. Por mais que a Nouvelle Vague francesa tenha consegui-

do prestígio mundial, é sempre uma saia justa quando um francês vai filmar na 

Inglaterra ou com dinheiro inglês, e o contrário é bem difícil de acontecer. Talvez 

essa tensão invada o filme de alguma maneira, mas Demy é hábil o suficiente 

para dançar conforme a música.

Sua câmera é leve e solta como nos filmes de Vincente Minnelli (Sinfonia de Pa-

ris, 1951). Movimenta-se com elegância pelas locações, geralmente com o propósito 
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mizoguchiano do “one scene, one shot” (“uma cena, um plano”), reduzindo assim 

o número de planos do filme, o que faz com que cada plano, e cada corte, tenha 

sua genuína riqueza. De fato, no sentido da movimentação da câmera, podemos 

dizer que este é o filme mais mizoguchiano de Demy, com um domínio perfeito dos 

planos por cortesia do diretor de fotografia polonês radicado na Inglaterra Peter 

Suschitzky. Entre avanços, recuos e inúmeros travellings laterais, vamos conhecen-

do melhor a relação de poder dos habitantes e do clero em Hamelin, e como as 

pessoas comuns viviam na época.

Há um momento, contudo, em que o “one scene, one shot” sofre uma pausa. 

É quando os ratos invadem a festa de casamento. Com Demy, como com outros 

grandes, tudo tem um motivo. A mudança de estilo reforça o poderoso contrapla-

no do rato que rompe o bolo por dentro, profanando a paz (duvidosa) e a brancu-

ra (falsa) com seus pelos cinzentos e trazendo consigo a ameaça da peste.

O discurso final do judeu Melius, que declara a esperança de que as futuras ge-

rações aprendam com os erros daqueles mandatários, já que não poderão apren-

der pelas descobertas que ele poderia fazer, e que os mandatários saibam não só 

tolerar as diferenças entre as pessoas, mas alegrarem-se com elas, um discurso 

que foi recebido como se ele fosse anátema e garantiu seu lugar na fogueira mais 

próxima, convenhamos, não está muito longe de um apedrejado em potencial no 

Brasil medieval do século XXI.

Sérgio Alpendre é crítico de cinema, professor, pesquisador e jornalista. Escreve na Folha de São Pau-

lo desde 2008. Doutorando em Comunicação/Cinema pela Universidade Anhembi-Morumbi. Mestre 

em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA - USP. Coordenador do Núcleo de História e Crítica da 

Escola Inspiratorium. Edita a Revista Interlúdio (www.revistainterludio.com.br) e o blog de cinema 

sergioalpendre.com. 
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(L’evénement le Plus Important Depuis que l’homme a Marche Sur La lune) 

França/Itália, 1973

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Catherine Deneuve. Marcello Mastroianni, Micheline Presle

Duração: 92 minutos

Sofrendo de dores nas costas, um instrutor de autoescola é  

diagnosticado como grávido de quatro meses, o que abala o  

seu casamento e desperta a atenção da mídia internacional.

Classificação indicativa: 14 anos

Um Homem Em Estado... Interessante
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ançado em 1973, Um Homem Em Estado... Interessante é um dos títulos 

menos conhecidos da filmografia de Jacques Demy, em particular no Brasil. Des-

conhecimento até certo ponto surpreendente, pois se trata de um dos projetos de 

maior ambição comercial da carreira do diretor, concebido como veículo para o 

estrelato dos atores Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, naquele momen-

to vivendo uma tumultuada relação extraconjugal. Certamente a fria recepção 

por parte do público e da crítica contribuiu para o relativo esquecimento do filme, 

visto hoje como o primeiro sinal de declínio da carreira de Demy, a partir daí mar-

cada por uma fileira sucessiva de fracassos. O filme também seria marcado por 

ser a única incursão do realizador – reconhecido por suas sofisticadas releituras 

do melodrama e do musical hollywoodiano – no terreno da comédia.

A história do casal ítalo-francês Marco Mazetti e Irène de Fontenoy, que certo dia 

é surpreendido pela notícia da gravidez do marido, serve de pretexto para Demy 

abordar com graça e sentido crítico temas ainda hoje polêmicos, como a rigidez 

dos papéis sexuais no casamento, o machismo e a proibição do aborto – numa 

das sequências, uma personagem feminina irá saudar o fato de que agora que 

os homens podem engravidar as autoridades finalmente irão rever suas posições 

contrárias à interrupção da gravidez. Realizado na época em que o movimento 

feminista conhecia o seu auge através da crescente popularidade das ativistas 

Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Germaine Greer e Shere Hite, Um Homem Em 

Estado... Interessante imagina uma fabulação sobre uma das mais caras reivindi-

cações das mulheres engajadas na luta pela igualdade de direitos, a possibilidade 

L

Fantasia Feminista
por Marcus Mello
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de compartilhar com os homens os prazeres e os desconfortos da maternidade, 

vista como empecilho para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

O filme tem uma narrativa ágil, em que os episódios vão sendo apresentados 

sem muitos rodeios ao espectador. Já de início, o protagonista é acometido por 

uma série de sintomas (dores de cabeça, palidez, enjoos), que o obrigam a pro-

curar auxílio médico, e, em pouco tempo, sua “condição interessante” já estará 

diagnosticada. Embora o título original se refira à gravidez do protagonista como 

algo extraordinário – “o fato mais importante desde que o homem pisou na lua” 

–, o episódio é tratado com relativa naturalidade por todos os personagens. Uma 

naturalidade de comportamento que espectadores contemporâneos poderão as-

sociar ao cinema de Pedro Almodóvar, com quem o filme também se identifica 

pelo uso de cores extravagantes nos cenários e figurinos, e por um claro fascínio 

pela cultura camp, evidenciado pela participação especial de Mireille Mathieu, es-

trela da canção cafona francesa.

Deve-se lamentar apenas a solução fácil do epílogo, que termina comprome-

tendo o potencial subversivo desta fantasia feminista sobre as consequências 

da improvável gravidez de um macho latino. Nesse aspecto, o filme sofre pela 

inevitável comparação com outros títulos assinados por provocadores habituais 

do cinema europeu na década de 70, como o espanhol Luis Buñuel e o italiano 

Marco Ferreri. Perto da radicalidade das incursões francesas desses dois direto-

res respectivamente em O Discreto Charme da Burguesia (Le Charme Discret de la 

Burgeoisie, 1972) ou A Comilança (La Grande Bouffe, 1973), a colorida comédia de 

Demy ganha ares de comportada sessão vespertina para toda a família.

Nada que a cumplicidade da dupla Deneuve-Mastroianni e a fluidez da mise 

en scène sempre elegante do diretor não ajudem a amenizar, fazendo deste Um 

Homem Em Estado... Interessante um guilty pleasure dos mais saborosos. 
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França/Japão, 1979.

Direção: Jacques Demy

Roteiro: Jacques Demy, Patricia Louisianna Knop,  

baseado no mangá de Rioyo Ikeda.

Elenco: Catriona MacColl, Barry Stokes, Christine Böhm

Duração: 124 minutos

Oscar Françoise é uma filha de militar que foi criada como se fosse  

homem e se torna guarda de Maria Antonieta. Oscar se apaixona por André, 

 o filho da governanta do palácio. Anos depois, os dois se descobrem  

em lados opostos da Revolução Francesa.

Classificação indicativa: 14 anos

Lady Oscar
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cinema de Jacques Demy é frequentemente um cinema entre senti-

mentos. O êxtase e a melancolia, a nostalgia por uma França profunda e a insatis-

fação pela condição da França contemporânea, a idealização do amor romântico 

e o desejo de expor sua própria fantasia. Em Lady Oscar é a própria personagem 

principal que existe nesta transição de sentimentos.  Oscar nasceu mulher, mas 

foi criada pelo pai como homem, pois dessa maneira teria melhores oportunida-

des. Ela é uma personagem muito próxima dos interesses do Demy. Este desejo 

de abraçar extremos é dramatizado constantemente na sua figura andrógina, ao 

mesmo tempo em que oferece uma versão mais direta da ambiguidade do dese-

jo, que sempre interessou ao cineasta.

Se Lady Oscar é um conto de fluidez identitária e ambiguidade sexual, ninguém 

jamais confundirá Demy com um cineasta realista. Não há dúvida alguma que a 

Oscar de Catriona MacColl seja uma mulher, e quando do lançamento do filme a 

atriz foi muito criticada por não ser suficientemente masculina. A verdade é que 

Demy tem pouco interesse de lhe negar o sexo, e sim de afirmar a facilidade com 

que ela passeia por papéis numa sociedade, a princípio, estanque. O que ajuda 

a explicar também o raro retrato simpático de Maria Antonieta, a quem o filme 

mantém empatia por muitos dos mesmos motivos.

Um dos achados do longa é justamente como Lady Oscar aproxima sua ambi-

guidade sexual da Revolução Francesa. Evento destruidor dos papéis sociais esta-

belecidos, mas que na lógica da obra também termina como catalisador de uma 

reorganização dos mesmos. A atenção do filme com a performance social ganha 

O

Um Cinema entre Papéis e Lugares
por Filipe Furtado
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uma pluralidade de leituras com a chegada da revolução. O filme, por vezes, su-

gere que a personagem fica mais à vontade na companhia de Maria Antonieta 

do que dos revolucionários. Permanece simpática a causa deles, mas ao mesmo 

tempo suspeito e nostálgico.  

Adaptado de um mangá japonês muito popular (A Rosa de Versailles, de Ryoko 

Ikeda), com um elenco majoritariamente britânico e tendo a Revolução Francesa 

como pano de fundo, Lady Oscar é um filme que existe num espaço suspenso. Sua 

falta de especificidade cultural gera na narrativa um dos seus temas mais abertos. 

O desejo de pertencer sempre foi uma das maiores constantes da obra de Jacques 

Demy, e aqui este pertencimento se desdobra tanto nas personagens como na 

própria existência do filme. 
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Se Demy pode ser descrito como um dos mais franceses entre os cineastas, Lady 

Oscar coloca seu charme gaulês em rota de colisão com as realidades das copro-

duções internacionais. Lady Oscar é profundamente francês, como todo o cinema 

de Demy. É um filme de uma estilização que nos atira constantemente para fora 

do seu mundo. As intrigas palacianas de Versailles têm um ar demonstrativo, abs-

trato, um espaço que remete mais as emoções que interessam ao Demy do que a 

qualquer reconstrução da revolução.

É útil observar que o filme foi realizado no fim de uma década difícil para o ci-

neasta: após recepções frias (muitas vezes injustas) de Model Shop, Pele de Asno, 

Um Homem Em Estado...Interessante e A Lenda da Flauta Mágica. Tudo isso minou 

boa parte da reputação que construíra na década anterior. Sendo assim é mais fá-

cil compreender como Demy terminou a frente de um projeto ao mesmo tempo 

pessoal e tão peculiar e que contava com financiamento proveniente de ingleses, 

franceses e japoneses, e a principal produtora era uma companhia de cosméticos 

japonesa (Shiseido) interessada na popularidade do mangá com as jovens locais. 

Um dos achados de Demy foi conseguir rodar o filme nos entornos de Versail-

les, mas estamos bem longe da suntuosidade de Pele de Asno e um dos prazeres 

da obra está em ver a tenacidade do diretor para construir sua fantasia a partir de 

parcos recursos. Porém, não se trata de um intervalo, mas de uma reafirmação 

dos ideais do realizador. A forma como Lady Oscar trabalha o romantismo como 

a maior das transgressões sociais adianta muitas das ideias que tomariam forma 

na sua obra-prima final, Um Quarto na Cidade.

Filipe Furtado é crítico de cinema. Ex-editor das revistas Paisà e Cinética. Mantém o blog Anotações de 

um Cinéfilo (https://anotacoescinefilo.com/).
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(Une Chambre en Ville) França, 1982.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Dominique Sanda, Danielle Darrieux, Richard Berry.

Duração: 90 minutos

Na Nantes de 1955, François, um jovem operário em greve, aluga um quarto na 

casa da burguesa Madame Langlois. Ele se apaixona pela sobrinha da locatária, que 

amarga um casamento infeliz com um marido violento. François e Édith iniciam um 

caso de amor que terá seu clímax em meio à revolta operária que abala Nantes.

» Vencedor da categoria Melhor Filme do Syndicat Français  

de La Critique de Cinéma Et des Films de Télevision 1983

» Vencedor da categoria Melhor Filme Estrangeiro do  

Premis Sant Jordi de Cinematografia 1984

Classificação indicativa: 14 anos

Um Quarto na Cidade
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o universo Jacques Demy, Um Quarto na Cidade significa uma volta à 

sua cidade natal, Nantes, e às suas memórias de infância. Podemos afirmar, sem 

risco de exagero, que este é o filme de sua vida, um projeto que Demy acalentava 

desde meados dos anos 50, quando surgiu como mote de um romance, depois 

almejou ser uma “ópera popular”, mas acabou, após muitas recusas e recuos, ga-

nhando forma como filme musical. E, como nesse universo a vida é indissociável 

do cinema, tal movimento nos conduz a seus próprios filmes, sobretudo Lola, a 

Flor Proibida e Os Guarda-Chuvas do Amor, como também a obras de outros direto-

res, como Max Ophüls, Sergei Eisenstein, Robert Bresson e Marcel Carné. 

Comecemos então pelos primeiros citados de cada conjunto – Lola, a Flor Proi-

bida e Ophüls. Longa-metragem de estreia de Demy, Lola também transcorre 

em Nantes, com sua histórica galeria Passage Pommeraye filmada pela câmera 

amorosa de Demy em cenas essenciais de ambos os filmes, e é uma homenagem 

declarada ao cinema do mestre alemão e sua Lola Montès (1955), que, assim como 

Um Quarto na Cidade, é um melodrama romântico de cores extravagantes ancora-

do em fatos históricos – trata da polêmica trajetória de uma cortesã que escanda-

lizou a Europa enquanto o outro da greve de trabalhadores portuários de Nantes 

em 1955. Mas, para além do encontro de artifício e realismo que os estrutura, Um 

Quarto e Lola Montès guardam outra semelhança, só que de triste natureza: são 

projetos ambiciosos que conheceram o fracasso e a incompreensão, e de cuja re-

jeição seus cineastas nunca se recuperaram plenamente. Aclamado pela crítica, 

que inclusive publicou um manifesto conjunto nos jornais exortando o público a 

N

A “Ópera Popular” de Demy
por Fernando Brito
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ir assisti-lo, Um Quarto na Cidade foi um fracasso de bilheteria, o que prejudicou 

sua carreira internacional e sua distribuição posterior, e causou grande desgosto 

a Demy. Apenas recentemente, graças a uma ótima restauração e a sua exibição 

em retrospectivas pelo mundo, o longa pode enfim ser reavaliado. 

Nessa reavaliação, pôde-se notar que Um Quarto na Cidade está longe de ser 

uma derivação menor de Os Guarda-Chuvas do Amor. Assim como seu antecessor 

mais popular, ele é um filme musical com todos os diálogos cantados e extre-

mamente colorido, que conta uma história de amor ambientada numa cidade 

litorânea, com paralelos evidentes de caracterização entre as personagens Gene-

viève (Catherine Deneuve) e Violette (Fabienne Guyon). No entanto, a tristeza, 

o romantismo idealizado e a melancolia de Os Guarda-Chuvas do Amor se trans-

formam em tragédia em Um Quarto na Cidade, o Demy mais violento, carnal e 

pessimista, no qual morrer de amor tem sentido literal. 

E o cinema adentra ainda no longa em suas dimensões política e fatalista. Ape-

sar de negativas de Demy, que afirmava não ter interesse por política, mas pelas 
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paixões que moviam as pessoas, este é um filme de luta de classes – com aristo-

cratas, burgueses e trabalhadores bem delineados – sobre uma greve proletária, 

cujas cenas de manifestação foram meticulosamente encenadas tendo por base 

a simetria geométrica de Aleksandr Nevsky (1938) e de outros filmes de Eisenstein. 

Aliás, Demy, ao procurar Maurice Colombier para compor a trilha, disse que que-

ria algo “muito profundo e russo” e que este deveria ter como referência a parceria 

do cineasta russo com Prokofiev. Por fim, a inexorável engrenagem do destino 

que impele o casal protagonista à morte traz ecos do realismo poético de Carné e 

do minimalismo de Bresson. 

Fernando Brito é Doutor em Literatura Inglesa pela USP. Paralelamente aos estudos acadêmicos, desde 

2002 atua como produtor cultural e curador na Versátil Home Video (www.dvdversatil.com.br), tendo 

idealizado e coordenado a edição de mais de 500 clássicos do cinema norte-americano, europeu e bra-

sileiro em DVD, sendo responsável pelas edições brasileiras de Os Guarda-Chuvas do Amor e A Baía dos 

Anjos, de Jacques Demy. Ministra ainda cursos, oficinas e palestras sobre cinema e literatura.
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França, 1985.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Francis Huster, Laurent Malet, Keiko Itô

Duração: 95 minutos

Versão da lenda de Orfeu ambientada na cena musical dos anos 1980.  

O ídolo do rock Orfeu sofre com o suicídio de sua amada Eurídice.  

Para resgatá-la, desce a vertiginosa espiral de uma garagem  

subterrânea e confronta Hades, senhor do Mundo dos Mortos.

Classificação indicativa: 14 anos

Parking
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nédito no Brasil em circuito comercial, Parking divide os fãs de Jacques 

Demy. Para uns é o seu filme mais datado, padecendo da atmosfera kitsch típica 

dos anos 1980, que marcou musicais como Xanadu (1980), de Robert Greenwald, e 

A Maçã (The Apple, 1980), de Menahem Golam. Para outros é a última grande obra 

de Demy, sendo a sua mais ousada incursão no cinema fantástico. Em Parking, o 

cineasta conduz o espectador a uma visão pessoal, e deveras francesa, da narrativa 

mitológica de Orfeu, homem que amava tanto a esposa que desceu ao reino dos 

mortos para resgatá-la.

Enquanto Pele de Asno homenageava o lirismo de Jean Cocteau, Parking é basi-

camente uma releitura da trilogia composta por Sangue de um Poeta (Le Sang d´un 

Poète, 1932), Orfeu (1950) e O Testamento de Orfeu (Le Testament d´Orphée, ou ne 

me demandez pas pourquoi!, 1960). Aqui o acesso a dimensões paralelas não se 

dá por meio de espelhos, mas no pavimento mais profundo de um estacionamen-

to subterrâneo, liberado por uma cancela automática estranhamente posicionada 

diante de uma sólida parede de tijolos. É através dessa parede que Caronte guia 

Orfeu ao reino dos mortos governado por Hades, significativamente interpretado 

por Jean Marais, o Orfeu de Cocteau e o Rei Azul de Demy em Pele de Asno.

Interpretado por Francis Huster, o Orfeu de Demy não é simplesmente um poe-

ta, mas um cantor, como o protagonista de Orfeu do Carnaval (Orfeu Negro, 1960), 

de Marcel Camus. Este Orfeu é um astro do rock anos 1980, que tem empresário 

e produtor musical, grava discos, concede entrevistas e se apresenta para multi-

dões usando uma bandana vermelha pontuada por lâmpadas pisca-piscas. Mas 

I

Tragédia Francesa
por Sylvio Gonçalves
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embora seja ídolo de milhões, Orfeu ainda guarda espaço no coração apenas para 

Eurídice. Numa curiosa escalação de elenco, a personagem é interpretada pela ja-

ponesa Keiko Itô, talvez em referência à Yoko Ono de John Lennon. A primeira cena 

de Parking demonstra, com nudez parcial e romantismo explícito, a paixão avassa-

ladora do casal. Durante um ensaio, Orfeu sofre um acidente e é levado por Caronte 

ao reino dos mortos. Essa é a parte visualmente mais deslumbrante de Parking: um 

inferno burocraticamente seccionado segundo as formas de morte dos seus hós-

pedes, e retratado com uma curiosa manipulação cromática que confere à ima-

gem um tom vermelho sangue.

Como em muitas das principais obras de Demy, a música é assinada por Michel 

Legrand. Embora seja rica em canções marcantes, a trilha sonora foi um dos pon-

tos mais criticados pela imprensa da época. Em parte devido ao desconforto de 

um compositor de alma jazzística ser escalado para criar canções de rock; em par-

te devido à insistência de Demy e Legrand de manter a voz do ator Huster em vez 

de dublá-lo com um cantor profissional. Foi como se Legrand fracassasse frente 

ao mesmo desafio contra o qual Paul Williams triunfara em O Fantasma do Paraíso 

(Phantom of the Paradise, 1978), de Brian De Palma. 

Inegavelmente Demy foi mais feliz em recriar a atmosfera fabulesca de Cocteau 

do que em replicar a cena do rock dos anos oitenta. Porém, Parking resiste ao teste 

do tempo, não apenas devido aos vários momentos de brilhantismo narrativo, 

mas também à comovente humildade de Demy, que abre seu filme com uma de-

dicatória a Jean Cocteau, assim reconhecendo a inspiração oferecida pela obra do 

predecessor. Humildade que faltaria a Damien Chazelle ao ecoar em La La Land – 

Cantando Estações o inconfundível universo musical de Jacques Demy.
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França, 1986.

Direção e roteiro: Jacques Demy

Elenco: Yves Montand, Mathilda May, Patrick Fierry

Duração: 106 minutos

Falso documentário sobre a vida do ator Yves Montand,  

que retorna a Marselha para revisitar os momentos  

e as pessoas mais importantes de sua vida.

Classificação indicativa: 10 anos

Trois Places Pour le 26
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o estertor da carreira, Jacques Demy era uma sombra de si mesmo e a 

encarnação de uma lembrança nostálgica dos grandes filmes que fez ao longo dos 

anos 1960, em especial Lola, a Flor Proibida, Os Guarda-Chuvas do Amor, Duas Garo-

tas Românticas e Pele de Asno. Nas décadas seguintes, o cineasta enveredou por pro-

jetos comercial e criticamente fracassados, o que explicitava o desprezo do público 

e dos analistas de cinema por ele realizar trabalhos tidos como alienados, cafonas e 

anacrônicos. Uma das consequências desse processo é que alguns de seus projetos 

derradeiros caíram na invisibilidade. A revalorização recente de Demy como autor 

de relevância na historiografia do cinema francês tem permitido o contato de um 

novo público com suas produções mais badaladas e também algumas até então 

deixadas de lado, como é o caso de Trois Places Pour le 26, seu último filme.

É de imaginar o quão fora de época um musical de Demy podia aparentar na 

virada dos anos 1980 para os 90. Retomando algumas das características de seu 

cinema, o diretor mistura comédia e melodrama numa história rocambolesca, 

narrando, através das composições e arranjos de Michel Legrand (parceiro de 

sempre) e da suntuosidade das coreografias, os encontros e desencontros de his-

tórias de amor com o típico sabor de fantasia e conto de fadas que se conhece 

muito bem dos primeiros filmes de Demy. 

Ao mesmo tempo em que propõe a continuidade de suas obsessões (o tribu-

to ao imaginário do musical norte-americano, os diálogos cantados, a paleta de 

cores extravagantes, o vai e vem de situações que só se resolvem na cena final, o 

esfacelamento familiar como catalisador do drama), o diretor presta um grande 

N

A Harmonia da Reconciliação
por Marcelo Miranda
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tributo a Yves Montand, lenda do cinema e da música francesa, que aqui interpre-

ta uma versão de si mesmo e reproduz passagens de sua vida pessoal e artística. 

Trois Places Pour le 26 trata justamente da chegada do personagem Yves Montand 

em Marseille para a turnê de um espetáculo musical que repassa suas memórias. 

Boa parte do filme acontece no espaço imaginário da peça encenada pelo ator e can-

tor, no que Demy brinca com o próprio status de seus filmes, que se ambientam em 

aparentes mundos imaginários nos quais, por exemplo, jornalistas cantam e dan-

çam numa coletiva de imprensa enquanto fazem as perguntas e ouvem as respostas. 

Sendo o filme derradeiro de Demy é inevitável que se especule se há algo de 

despedida na escolha de um protagonista mais velho que repassa a carreira. Se 

fosse um filme de “estilo tardio”, na acepção do ensaísta Edward Said, Trois Places 

Pour le 26 poderia ser compreendido na perspectiva de um retorno ou depuração 

de convenções previamente identificáveis, mas Demy tinha apenas 59 anos quan-

do morreu, pouco tempo depois do lançamento do filme. O tom de melancolia 

que perpassa algumas cenas logo acha abrigo no desfecho, que não poderia ser 

mais otimista. A celebração em cena parece muito mais próxima de uma propos-

ta de reconciliação do que de despedida. 

Entre as idas e vindas, o trio central de personagens do longa deixa de lado as 

complexidades das situações individuais de cada um (e das relações entre uns 

e outros) e fica em harmonia, o que soa um tanto perturbador se consideramos 

a cena de Yves e Marion (Mathilda May) conversando na cama, pouco antes da 

resolução. Demy passa rasteiro por eventuais moralismos e polêmicas para sim-

plesmente celebrar o reencontro e a possibilidade de recomeço, remodelando o 

conceito de família na coerência de suas idiossincrasias como cineasta. Trois Pla-

ces Pour le 26 é, afinal, um testamento nada ressentido de um diretor tantas vezes 

injustiçado. É como se Demy desse outra chance a si mesmo de ser e fazer o que 

sempre o mobilizou, sem se importar se há alguém do outro lado que vá apoiá-lo. 

Pois sempre haverá, e ele possivelmente acreditava nisso.
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compilação a seguir, realizada a partir de pesquisa no acervo da Ci-

nemateca do MAM/RJ, reúne trechos de críticas brasileiras para filmes de Jacques 

Demy lançados no circuito nacional. Nesses textos podemos avaliar a reação bra-

sileira ao cineasta, nem sempre uma unanimidade entre nossos críticos. É interes-

sante notar também a indignação às condições do lançamento, inclusive tardio, de 

Duas Garotas Românticas, que chegou na versão dublada em inglês e projetada em 

péssimas condições no extinto Cine Império, na Cinelândia, Rio de Janeiro. Outro 

texto também exemplifica mais uma das muitas dificuldades enfrentadas pelos 

cinéfilos brasileiros do século passado: a censura. O filme infantil A Lenda da Flau-

ta Mágica, de 1972, foi lançado apenas em 1978, com classificação indicativa de 14 

anos. O fato instigou a autora de literatura infanto-juvenil Ana Maria Machado, que 

acabara de ganhar o Prêmio João de Barro por História Meio ao Contrário, a escrever 

para o Jornal do Brasil uma crônica na qual contestava a decisão de impedir o acesso 

do filme ao seu público-alvo. A ortografia da época foi respeitada, bem como even-

tuais erros gramaticais para permanecer fiel as publicações originais. 

A

Jacques Demy 
Segundo a Crítica Brasileira
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Lola, A Flor Proibida (França, 1961)

Lançamento no Brasil em setembro de 1963.

Lola, a flor proibida – Antônio Muniz Vianna. Correio da Manhã, RJ, 14 de setem-

bro de 1963. Cotação: Não apresentada.

Lola, primeira fita em longa-metragem de Jacques Demy, é uma estréia sem 

inibições. A espontaneidade e o cálculo parecem justapostos numa historieta 

em falsete - sorte ou deliberação? (...) Não é um grande filme, antes é um filme 

raro – raridade maior ainda por ter saído de um movimento tão frio quanto o da 

chamada “nouvelle vague”, que se vai exaurindo entre o falso intelectualismo e a 

metafísica de bolso (...) A amostra que nos dá “Lola” é, por alguns motivos, sur-

preendente. Jacques Demy, muito ao contrário da dissimulação, adota uma fran-

queza sem modéstia – reverencia a memória de Max Olphüs, dedicando-lhe seu 

primeiro passo na longa-metragem, e é como se quisesse advertir-nos que se con-

sidera o herdeiro do estilo do cineasta de “Lola Montès”. A dedicatória e a heroína 

Lola traduzem, sem dúvida, uma admiração e o bom gosto do jovem diretor. (...) 

Escapando às influências confessadas, senão também requeridas e que tantos 

nem pensavam em indeferir, “Lola” prescinde de outras comparações – nem mes-

mo a indicação de que Demy poderá vir a ser um Minelli francês é pertinente no 

momento. É uma obra que vale pelo que contém de audácia, ingenuidade, leveza.

Lola, a flor proibida – Tati Moraes. Última Hora, RJ, 12 de setembro de 1963.  Co-

tação: Não apresentada. 

Apesar de precedido de grandes elogios da crítica francesa, “Lola” nos causou 

não pouca decepção. Dirigido por Jacques Demy, um novíssimo do cinema fran-

cês, é mais um do gênero, tão caro a essa cinematografia, ocupado exclusivamen-

te em conjugar o verbo amar em suas mais improváveis inflexões. (...) Retornando 

ao princípio de “Lola”, que se abre com a citação de um provérbio chinês, “Chora 
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quem pode, ri quem quer”, não conseguimos atinar com o significado do provér-

bio; mas não dando “Lola” nem para chorar, nem para rir, tudo ficou na mesma.

Os Guarda-Chuvas do Amor (França, 1964)

Lançamento no Brasil em novembro de 1964.

Guarda-Chuva com Démy é para cantar – Ely Azeredo. Tribuna da Imprensa, RJ, 19 

de fevereiro de 1964. Cotação: Não apresentada.

Das maiores expressões do cinema moderno, Jacques Demy é o artista a nos 

sugerir a mise en scène como um choque, depois a união física de uma idéia com o 

seu único movimento verdadeiro. Pois bem, o extraordinário autor de “Lola” acaba 

de rodar mais um filme (...) em que prova mais uma vez a relação do cinema com 

as outras artes, fazendo-a a síntese de todas elas, desta feita em um gênero quase 

inédito na França, o musical.

Os guarda-chuvas do amor – Arthur Thomazi. O Globo, RJ, 4 de novembro de 

1964. Cotação: Bonequinho dorme (ruim).

De saída esse “Palma de Ouro” do Festival de Cannes nos sugere um sentimento 

de gratidão à boa Natureza por ter dotado os viventes da faculdade de se exprimi-

rem apenas falando, em vez de cantando. (...) A sugestão seguinte que nos deixa 

esse estranho “Os guarda-chuvas do amor” é o de uma experiência mal sucedida. 

Os propósitos não se realizam, não alcançam as alturas ambicionadas. (...) Não 

tendo o vigor nem a vibração da ópera, nem a graça ingênua da opereta, “Os guar-

da-chuvas do amor” nada oferece aos ouvidos e muito pouco aos olhos.

Os guarda-chuvas do amor – Paulo Perdigão. O Globo, RJ, 10 de novembro de 

1964. Cotação: Quatro espectadores (ótimo).

Reflexão nostálgica acerca do caráter fugidio, instável e contingente das rela-
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ções sentimentais, “Les parapluies de Cherbourg” ilude os que estacionaram à sua 

superfície adornada por um notável exercício de decoração e de combinações 

picturiais. Sob o enfeite e o artifício, já por si aptos a conferir-lhe uma estrutura 

considerável, aprofunda-se o filme, impõe uma organização dramática aos por-

menores do melodrama, agasalha-o com uma ótica humana, insufla-o de alma 

e calor moral.

Incomum e inimitável – Ricardo Cota. Jornal do Brasil, 28 de maio de 1998. 

A estrutura do filme deve muito às tradicionais operetas. Michel Legrand assu-

miu a responsabilidade de compor a belíssima trilha sonora em que até os diá-

logos são musicados. Ao cenógrafo Bernard Evein coube a tarefa de criar um cli-

ma de fantasia pontuado por cores fortes e contrastantes. A atmosfera, que seria 

definida pela crítica como neo-realista-poética, remete à experiência de Jacques 

Demy como técnico de animação. Tudo isso sem contar o esplendor de Catherine 

Deneuve aos 20 anos de idade. Este conjunto de elementos é a melhor resposta 

para o sucesso de “Os guarda-chuvas do amor”, um filme incomum e inimitável.

Duas Garotas Românticas (França, 1967)

Lançamento no Brasil em setembro de 1969.

Sempre música – Fernando Ferreira. O Globo, 17 de setembro de 1969. Cotação: 

Bonequinho sentado (regular).

A estória é o menos importante em “Les Demoiselles de Rochefort” ou “Young 

Girls of Rochefort” como no título traduzido para o inglês, língua na qual o filme 

é também dublado, infelizmente. Seu conteúdo é ingênuo e surreal, e serve, ape-

nas, à condução de um clima poético, que se alimenta da música e dança, como 

elementos decisivos na concretização do filme, o qual propõe, misturado a uma 

nostalgia permanente, um convite à felicidade e à alegria. É, pois, um filme musi-
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cal, mais do que outro do mesmo realizador (...) que fizera “Os guarda-chuvas do 

amor” (Les parapluies de Cherbourg) mais exatamente um filme cantado do que 

um musical, no sentido a que o cinema americano nos habituou ao gênero. (...) Na 

história singela dessas garotas de Rochefort, a música e a dança são o elo perma-

nente. O próprio diálogo – pelo menos o original – alimenta-se de uma constância 

rítmica, característica antes perceptível nos filmes antecedentes de Demy (...) que 

têm também uma fixação musical. (...) O que mais recomenda o filme, entretanto, é 

a sensibilidade de Demy, o seu saber trabalhar a cor (o diretor parece ter “descober-

to” o branco nesse filme), seu gosto do poético-amargo, sua exemplar honestidade 

em relação ao tema e ao gênero, a sua habilidade artesanal. Tudo isso, entretanto, 

está irremediavelmente comprometido pela péssima projeção, o péssimo som e a 

geral má qualidade do cinema que exibe a fita, onde há, ainda, cheiros desagra-

dáveis e uma grotesca mancha escura na tela suja a dar um toque inesperado na 

cuidada composição cinematográfica de Demy e Ghislain Cloquet, o fotógrafo. É 

uma pena que exibidor e distribuidor tenham sido tão pouco sensíveis às qualida-

des (maiores que as falhas) deste gracioso filme francês – hélas – falado em inglês.

Duas garotas românticas – José Carlos Avellar. Jornal do Brasil, 14 de julho de 

1969. Cotação: Quatro estrelas (ótimo).

Vale a pena ver o que sobrou do filme de Demy no Império. Em termos mais 

amplos, e sempre consciente, Jacques Demy retoma em “Les Demoiselles de Ro-

chefort” a experiência que cada um de nós teve quando criança: ao sair do cinema 

(quase sempre um filme americano) imitar o mocinho. Como Truffaut, Godard e 

Melville, principalmente, ele faz parte de uma geração que aprendeu a ver o mun-

do através do cinema, que aprendeu a fazer filmes lado a lado, e servindo-se das 

imagens que ficaram gravadas na memória. (...) Em “Duas Garotas Românticas” 

os personagens não se movimentam segundo as leis e os problemas do nosso 

mundo, mas numa outra realidade inspirada pelo estilo de encenação dos musi-
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cais americanos. As ações e os personagens são reduzidos a um esquema tão sim-

ples como o de um desenho animado. E os atores e cenários são rigorosamente tra-

tados como ilustrações de um filme de animação. (...) Vale a pena ver o que sobrou 

do filme de Demy no Império. A tela está suja. A projeção é quase sempre desfocada 

(um dos projetores do Império jamais fica em foco). O som muito ruim. E a versão 

dublada em inglês reduz consideravelmente a espontaneidade dos intérpretes, e 

o humor das letras das canções de Legrand. É fácil prever o que perde um filme de 

imagem e som tão elaborados diante de tão má qualidade de projeção. É uma luta 

constante entre a clara e alegre imagem de Cloquet e a tela suja do Império.

O Segredo Íntimo de Lola (EUA, 1969)

Lançamento no Brasil em março de 1969.

Lola Ressuscitada – Cicero Sandroni. Correio da Manhã, RJ, 30 de março de 1969. 

Cotação: Não apresentada.

Este poeta que é o cineasta Jacques Demy informa que o seu último filme, “The 

Model Shop”, é a história de Lola, dez anos depois. Ora, a história de Lola é um 

tema permanente de todos os seus filmes, a partir de “Lola”, mesmo, passando por 

“Parapluies de Cherbourg” e “Les Demoiselles de Rochefort”. Acontece, entretan-

to, que neste último filme, que é muito bonito, por sinal, mas ainda não passou 

no Rio, Demy simplesmente assassina a bela Lola, que então já não era tão bela 

assim, pois já contava com sessenta e dois anos de idade. (...) Como se vê, Demy 

arrependeu-se, voltou no tempo e resolveu dar uma chance a uma Lola quarento-

na, que ainda é Anouk Aimée, e que não pressente, em “The Model Shop”, o terrível 

destino que já teve, depois de velha, em “Les Demoiselles”. Como diria o conse-

lheiro Acácio: vá gostar de Lola assim no inferno!
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Pele de Asno (França, 1970)

Lançamento no Brasil em setembro de 1972.

A magia de Demy – Maribel Portinari. O Globo, 5 de setembro de 1972. Cotação: 

Bonequinho aplaude de pé (excelente).

Dificilmente alguém resistirá ao encanto deste “Peau d’Ane” que nos chega com 

algum atraso (...) Realização luxuosa, mas jamais incorrendo naquele excesso 

que torna o gosto discutível, o filme de Demy prima por uma sutileza pessoal 

pondo em relevo alguns detalhes que só o público adulto consegue perceber. (...) 

Em suma, dentro do gênero, Jacques Demy conseguiu fazer uma pequena obra-

-prima, digna dos elogios que mereceu internacionalmente e capaz de agradar a 

espectadores de qualquer idade.

Pele de asno – Paulo Perdigão. Correio da Manhã, 8 de julho de 1972. Cotação: 

Duas estrelas (sofrível).

Para um cineasta que sempre contou mais ou menos a mesma história, den-

tro do mesmo universo escapista e poético (Os guarda-chuvas do amor, Duas 

garotas românticas) “Peau d’Ane” apenas deixa evidente o que antes estava im-

plícito: a sua vocação para um cinema encantatório, uma linguagem de sonho e 

uma transfiguração da imagem cinematográfica em décors suntuosos de cores 

fantásticas. Mas a fascinação de Demy pelas possibilidades mágicas que o conto 

de Perrault oferecia à sua câmera não foi suficiente para dotar o filme de uma 

dimensão poética à altura das obras anteriores do cineasta. (...) Há aqui somente 

a arquitetura – perfeita, porém fria – de um conto de fadas que exprime o elogio 

de seu autor às categorias mágicas do espetáculo cinematográfico.
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A Lenda da Flauta Mágica (EUA, 1972)

Lançamento no Brasil em fevereiro de 1978.

De Ratos e Homens – Roberto Mello. Jornal do Brasil. 24 de fevereiro de 1978. Co-

tação: Duas estrelas (regular).

Espetáculo musical razoável, sem o brilho e a fantasia de “Pele de Asno”, tam-

bém dirigido por Jacques Demy. “A Lenda da Flauta Mágica” baseia-se na história 

semilendária do flautista de Hamelin, que consegue encantar os ratos invasores 

da cidade. (...) A lenda é uma denúncia da intolerância, a luta do Iluminismo con-

tra o dogmatismo católico. Velhos tempos. Hoje, a repressão é que tem aparência 

de normalidade.

Em que o flautista ameaça a infância brasileira?  – Ana Maria Machado. Coluna 

“Criança é criança”, Jornal do Brasil, 26 de fevereiro de 1978. Cotação: Não apre-

sentada.

O Flautista de Hamelin é uma velha lenda medieval alemã (...) Em toda parte 

do mundo, faz parte do patrimônio cultural da infância. No Brasil. É censurada 

para crianças. A Lenda da Flauta Mágica, versão cinematográfica da historia, diri-

gida por Jacques Demy (...) está em exibição apenas na Galeria Alasca e proibida 

para menores de 14 anos. (...) Não sei que mudanças e adaptações o diretor Jac-

ques Demi terá feito na história. Tentei ver o filme esta semana, mas estava acom-

panhada por dois adolescentes sem documentos, que não puderam provar seus 

14 anos. Fomos barrados. (...) Mas saí pensando pelo meio do tráfego, enquanto 

voltava para casa. Quais as ameaças trazidas pelo Flautista de Hamelin à infân-

cia? A história tradicional parte do mito da desobediência seguida de punição: ao 

fazer algo proibido, a cidade se vê infestada de ratos. Com outras roupagens, os 

gregos tinham a caixa de Pandora (...) a própria Bíblia conta isso na história de 

Adão e Eva (...) Que será então? O que mais conta a história? Ah... os donos do 
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poder, que prometeram mundos e fundos na hora da necessidade, insistem em 

ter memória curta. Para eles, um contrato não vale, as regras se mudam no meio 

do jogo, a palavra que conta é a do mais forte e só os ingênuos podem supor que 

as boas intenções expressas por quem está lá em cima são mesmo para serem 

cumpridas. E como a história é folclórica, criação popular e coletiva, a sabedoria e 

a experiência de gerações (...) ensinaram que para isso não há perdão, há justiça. 

(...) E o flautista sai tocando sua música irresistível, seguido por aqueles que não 

compactuaram com a mentira e a empulhação, que não se pautam pelo imedia-

tismo: as crianças. (...) inclusive a filha do Burgo Mestre. (...) Como andou cantan-

do recentemente Chico Buarque: “Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.”

Um Homem Em Estado... Interessante (França/Itália, 1973)

Lançamento no Brasil em setembro de 1974.

Piada de Salão – José Carlos Avellar. Jornal do Brasil, 2 de setembro de 1974.  Co-

tação: Não apresentada.

Este novo filme de Jacques Demy se passa, como todos os anteriores, numa at-

mosfera irreal, num mundo de fantasia, apesar de os contornos externos serem 

idênticos aos da realidade em que vivemos. (...) Agora o tom das conversas, as 

formas e os sons das coisas continuam fiéis ao aspecto exterior do nosso mundo, 

e a fantasia usada como base é uma brincadeira de domínio público de anedotas: 

imaginar como seria o mundo se os homens, e não somente as mulheres, pudes-

sem engravidar. (...) O filme se satisfaz muito rapidamente com a descoberta de 

um ponto de partida, a gravidez masculina, e em realidade consegue unicamente 

materializar algumas brincadeiras tradicionais em torno da sensibilidade da mu-

lher grávida, sempre sujeita a enjôos, indisposições e desejos súbitos.
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Um homem em estado interessante – Maribel Portinari. O Globo, 28 de agosto de 

1974. Cotação: Bonequinho assiste sentado (regular).

Apesar da superficialidade, os filmes de Jacques Demy costumam oferecer belas 

imagens de uma policromia fascinante, concebidas um pouco como certos quadros 

do século XVIII. (...) Desta vez não se encontra um Demy cultivando a estética acima 

de tudo, o que aliás seria impossível diante da barriga crescente de Mastroiani. Fica 

apenas a ironia, evidente não só pela aceitação geral da gravidez masculina depois 

que o fato passa a ser explorado pelos manipuladores da sociedade de consumo, 

mas pela própria escolha do protagonista. Afinal, Mastroiani é o protótipo do sedu-

tor que os homens gostariam de ser e as mulheres desejam encontrar.
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s filmes do cineasta francês Jacques Demy são muito conhecidos pela 

parceria com o compositor Michel Legrand. No entanto, uma característica que alia 

tanto o modo de utilização da música quanto a forma e o sentido geral desses fil-

mes é a dos retornos de personagens e temas (de conteúdo ou musicais) ao longo 

da obra do diretor. Repetição e variação são características básicas da música em 

geral e de um procedimento bastante adotado na música para cinema, o leitmotiv.

Demy cresceu na cidade de Nantes, cenário do primeiro longa-metragem Lola, 

a Flor Proibida. Com pais melômanos, desde a infância ouvia discos, frequentava 

espetáculos de opereta e teve aulas de violino. No entanto, como o personagem 

Roland Cassard de Lola, Demy não prosseguiu no instrumento.

Nos anos 50, dirigiu curtas-metragens. Em dois deles, Le Sabotier du Val de Loi-

re (1955) e Ars (1959), trabalhou com a compositora Elsa Barraine. Demy afirmou 

em entrevista que, para o primeiro curta, pretendia chamar Pierre Boulez, um dos 

grandes nomes da música contemporânea francesa, mas acabou optando por uma 

música mais “cinema francês” (CAEN; LE BRIS, 1964). 

Já em La Mère et l´enfant (A Mãe e a Criança, 1959), a trilha musical é composta 

unicamente por trechos da Sonata em lá menor para flauta de Bach. Com efeito, o 

uso de peças preexistentes do repertório clássico1 foi uma característica impor-

tante da música na Nouvelle Vague2 e em outras cinematografias dos anos 60. Tal 

O

Música, Musicais e Retornos
por Luíza Alvim

1 Usamos a palavra no sentido de “erudito”, “música de concerto”.
2 Consideramos Demy como parte da Nouvelle Vague, embora não fosse do grupo do Cahiers du Ciné-
ma, nem da chamada “Margem Esquerda”, em que o crítico americano Richard Roud inclui Agnès Var-
da, Chris Marker e Alain Resnais.
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prática permitia que o diretor lançasse mão de suas próprias referências musicais 

(GORBMAN, 2007). A propósito, peças de Bach terão um retorno constante nos 

filmes de Demy: estarão também em Lola e em O Segredo Íntimo de Lola.

A Mãe e a Criança (assim como Musée Grevin) foi um filme de encomenda, não 

tendo sido incluído nos DVDs da obra completa do diretor. Apesar disso, possui 

relações inequívocas com outros filmes dele: além da música de Bach, lá estão 

os temas da maternidade e a ausência da figura paterna. Ao longo do curta, há 

vários retornos, que evocam o ciclo da vida: por exemplo, a mesma Allemande de 

Bach sobre as imagens das árvores floridas no início e no final do filme.

Para o seu primeiro longa-metragem, Demy contou com o apoio de Godard, 

que o apresentou ao produtor Georges de Beauregard. Porém, ao invés de um 

musical em Cinemascope e colorido, Demy teve que fazer concessões e realizar 

um filme em preto em branco com apenas um número musical: a Canção de Lola, 

com performance da protagonista-título Anouk Aimée e cujas palavras foram 

escritas por Agnès Varda. Também teve que substituir Quincy Jones de urgência 

pelo compositor, na época desconhecido, Michel Legrand (BERTHOMÉ, 2014). É o 

início dessa frutuosa parceria.

Em Lola, além dos temas de Legrand, o Allegretto da Sétima Sinfonia de Beetho-

ven e o Concerto para flauta em ré maior de Mozart têm uma função de leitmo-

tiv. Embora não sejam exatamente os mesmos trechos e alguns sejam bastante 

longos, são reconhecíveis e se relacionam com um determinado personagem ou 

situação (no caso do segundo, aos encontros da adolescente Cécile e sua mãe com 

Roland Cassard). 

Destacamos o Allegretto de Beethoven, presente no começo do filme, quando 

um homem de branco com chapéu de cowboy americano, que havia estaciona-

do seu Cadillac (também branco) na calçada de uma praia, começa a dirigi-lo, 

enquanto vemos o nome de Anouk Aimée dando início aos créditos. Desde já o 

filme aponta para a relação entre o homem de branco, Lola e a música de Beetho-
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ven. Efetivamente, ele é Michel, pai do filho de Lola, por quem ela espera há anos.

Tal personagem, assim como a música de Beethoven, só retornam quando, a mais 

da metade do filme, a música parece estar ali apenas para indicar o “homem de bran-

co”, sentado a uma mesa no canto da tela, enquanto Roland Cassard (interpretado 

por Marc Michel), amigo de infância de Lola, entra no bar para comprar cigarros.  

Na próxima vez em que ouvimos o Allegretto, Roland está na casa da adolescen-

te Cécile. A mãe dela lê um bilhete escrito pela menina, que diz ter ido para Cher-

bourg (cidade de Os Guarda-chuvas do Amor). A música continua durante toda a 

conversa dos dois, podendo sugerir que não está mais relacionada ao “homem de 

branco”. Pista falsa, pois além do fato de que Cécile é um duplo de Lola (cujo nome 

verdadeiro é Cécile) e foge provavelmente atrás do marinheiro americano Frankie 

(duplo de Michel), vemos, a seguir, Michel estacionando seu Cadillac e entrando no 

bar-restaurante da mãe dele. Primeiro reencontro, com um segundo em sequência: 

com Lola e o filho no cabaré, tudo ao som de Beethoven.

O Allegretto volta para fechar o filme, confirmando sua relação com Michel: ele 

parte com Lola e o filho no Cadillac. Na verdade, Caminade de Schuytter (2007) vê 

esse final como mais um movimento da figura fundamental no filme do carros-

sel: ele roda e volta ao mesmo lugar. Uma repetição que, no sentido deleuziano, 

nunca é da ordem do mesmo. Além das recorrências da peça de Beethoven, Demy 

utiliza três personagens – Lola, a adolescente Cécile e a mãe de Cécile – para repre-

sentar a mesma mulher, com a mesma história, em fases etárias distintas da vida.

Demy retoma tanto personagens quanto temas musicais em filmes seguintes: 

Roland volta a aparecer em A Baía dos Anjos e em Os Guarda-Chuvas do Amor, in-

terpretado pelo mesmo Marc Michel, com o mesmo tema de Michel Legrand; em 

O Segredo Íntimo de Lola, Anouk Aimée volta ao personagem Lola, que, mais ainda, 

refere-se aos destinos do personagem Michel, do filho e do marinheiro Frankie, 

assim como ao personagem de Jeanne Moreau em A Baía dos Anjos. 

Por outro lado, em Lola, há um carrossel literalmente na sequência do parque 
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de diversões, quando a adolescente Cécile “descobre” seu amor pelo marinheiro 

Frankie, enquanto ouvimos os prelúdios 1 e 6 do primeiro livro do Cravo Bem Tem-

perado de Bach. Tudo gira nessa sequência: os giros desengonçados dos carros do 

bate-bate ao som do Prelúdio n.6 em velocidade muito rápida, e, depois, o do “mi-

nhocão”, em que o casal fica isolado do mundo exterior num casulo. Gira também 

a história: esse momento evoca a verdadeira sequência capital, só presente na 

fala de Lola, contando a Roland ter conhecido Michel, seu grande amor, fantasia-

do de marinheiro, num parque em festa.

Quando Frankie e Cécile saem do brinquedo em câmera lenta, ouvimos o Pre-

lúdio n.1 de Bach, também tocado em andamento lento. A música continua sobre 

a despedida dos dois, até a chegada da menina na casa – num toque de humor, 

como observa Caminade  de Schuytter (2007), Cécile verifica que não deixou o seu 

sapato com o Príncipe Encantado, que não está num conto de fadas (referência a 

outros filmes do diretor, como Pele de Asno).

Depois de Lola, Demy continuou a trabalhar com Michel Legrand, como em A 

Baía dos Anjos. Mas o seu grande sucesso viria com Os Guarda-Chuvas do Amor. Fil-

me totalmente cantado do início ao fim; foi muitas vezes comparado de maneira 

generalista a uma ópera. Porém, Demy frisou que fazia questão de que o canto 

fosse mais próximo ao falado e facilmente compreensível. A música foi composta 

e gravada previamente à filmagem, o que representou um desafio para os atores, 

todos dublados. É o início de outra presença comum nos filmes de Demy: a atriz 

Catherine Deneuve.

Em Duas Garotas Românticas, ao invés de retomar a mesma fórmula, Demy de-

cide fazer um musical mais próximo ao tradicional, com diálogos falados e núme-

ros musicais dançados e cantados. A paixão do diretor pelos musicais americanos 

está evidente pelas presenças de Gene Kelly e George Chakiris. Nos papéis-título, 

as irmãs Catherine Deneuve e Françoise Dorléac: a primeira é professora de dança 

e a segunda, compositora, tendo o seu suposto concerto para piano com ares de 
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Schumann, em composição de Michel Legrand.

Então, Jacques Demy vai para Hollywood. Michel Legrand, agora bastante re-

quisitado, também estava em Los Angeles. Porém, ao invés do que se esperava 

para um amante de musicais na Meca do gênero, Demy colocou em O Segredo 

Íntimo de Lola pouquíssima música e não chamou Legrand, mas sim o grupo Spi-

rit, que aparece como personagem no filme, ensaiando. Fascinado pela cidade, 

Demy quis fazer um filme realista sobre Los Angeles (BERTHOMÉ, 2014), com o 

fantasma da convocação para guerra do Vietnã assombrando o protagonista Ge-

orge em seus deslocamentos constantes a quatro rodas (lembremos que o carro 

é um elemento fundamental da cultura americana e de Los Angeles em especial), 

durante os quais ouvimos, na maioria das vezes, músicas do repertório clássi-

co preexistente vindo do rádio do carro: o n.12 das Cenas infantis de Schumann, 

Scheherazade de Rimsky-Korsakoff e a Suíte n.3 para orquestra de Bach. 

Dessas três, a única repetida é a peça de Schumann, que podemos considerar 

um leitmotiv de George e associada à busca de um ideal desconhecido e fugitivo 

(BERTHOMÉ, 2014), tal como se revela o amor de Lola. Na verdade, muitas vezes, 

a escuta é compartilhada entre personagens, com a mesma música passando de 

um rádio de carro para outro, um modo de brincar com o estatuto da música die-

gética (justificada no mundo do filme).

Demy voltou à França e às parcerias com Michel Legrand e Catherine Deneuve 

em Pele de Asno. Legrand compôs para quase todos os filmes seguintes do diretor, 

mas é importante mencionar uma das exceções: Um Quarto na Cidade. Foi inicial-

mente um romance-roteiro escrito por Demy nos anos 50 e, ao tentar realizá-lo 

dez anos depois do sucesso de Os Guarda-Chuvas do Amor, o diretor se deparou 

com duas recusas: a de Legrand, que não gostou do roteiro, e a de Catherine De-

neuve, que não queria ser dublada (BERTHOMÉ, 2014). Acabou recorrendo a Mi-

chel Colombier, compositor bastante envolvido com a música popular francesa. 

Apesar desses percalços, Um Quarto na Cidade representa um grande retorno 
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– com muitas variações – na obra de Jacques Demy. É a volta da estrutura do fil-

me cantado do início ao fim, da presença da cidade de Nantes, dos temas comuns, 

como a relação mãe e filha, pais ausentes e gravidez indesejada, além da temática 

social: tal como o primeiro curta-metragem apresentara um personagem de extra-

to social inferior (um sapateiro) em cenas de seu cotidiano, o filme de 1982 é, sem 

que isso seja uma contradição considerando-se o gênero cinematográfico, um mu-

sical permeado de questões sociais, tendo um operário como protagonista e a luta 

dos grevistas (com muitos coros na trilha musical) como elemento fundamental.
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CAEN, Michael; LE BRIS, Alain. Entretien avec Jacques Demy. Cahiers du Cinéma, n.155, mai 1964.

CAMINADE - DE SCHUYTTER, Violaine. Manèges dans Lola: l´art de bien tourner. In: LACOTTE, Su-

zanne (Coord.). Contre Bande: Jacques Demy. Université Paris I, n.17, 2007.

GORBMAN, Claudia. Auteur music. In: GOLDMARK, Daniel; KRAMER, Lawrence; LEPPERT, Richard 

(org.). Beyond the soundtrack: representing music in cinema. Los Angeles: University of California 

Press, 2007.

Luíza Alvim é Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ com período sanduíche na Universidade 

Paris 3, sob orientação de Michel Chion. É graduada em Comunicação Social (habilitações Jornalismo 

e Cinema) pela UFF e Pós-Doutora em Música (UNIRIO). Foi professora substituta da Escola de Comu-

nicação da UFRJ e, atualmente, faz novo pós-doutorado em Música, no PPGM-UFRJ, com pesquisa 

sobre a música preexistente nos cinemas modernos francês e brasileiro. É autora do livro A Música no 

Cinema de Robert Bresson (Editora Appris). 



100



101

acques Demy trabalha em sua filmografia uma crítica ao comportamento 

social e aos costumes da França no Pós-guerra. São histórias simples vivenciadas 

por personagens que seriam igualmente comuns caso seu elenco não fosse for-

mado por atores extraordinariamente belos, suas coreografias não fossem pri-

morosas, e a direção de arte não fosse surpreendente. Além disso, Demy, em par-

ceria com Michel Legrand, trabalha a música de maneira envolvente. Esta enlaça e 

articula toda a narrativa que é construída a partir dela. Ao contrário dos musicais 

norte-americanos, o cineasta não buscava músicas de sucesso para servir de base 

para seus filmes nem as utilizava como pano de fundo. Na sua obra, a música é 

um integrante diegético fundamental. 

Observando os filmes de Demy percebemos que os artifícios estéticos se con-

trapõem a banalidade da vida e dão élan para tramas simples envolvendo-as em 

atmosfera lúdica. Dentro do sonho, no entanto, aparecem os conflitos de classes, 

os personagens pobres e os burgueses abastados, as preocupações financeiras, 

matrimoniais, o incesto, as traições, as projeções do interiorano em relação a ca-

pital, enfim, um sem número de temas da realidade social que serão transpostos 

artisticamente. 

A direção de arte primorosa, que expressa seu vigor através de paletas cromáti-

cas, nas locações e cenários de estúdio eficazes, no figurino que encanta por suas 

cores e modelagens irretocáveis, nas justaposições de padronagens e estampas. 

Tudo finamente orquestrado gerando perfeito equilíbrio. Dentre as particularida-

des da direção de arte talvez o elemento expressivo mais marcante seja o uso que 

J

A Cor e o Sonho em  
Três Musicais de Jacques Demy

por Beth Jacob



102

dá suporte à evolução das cenas e pontua a curva dramática dos filmes. 

Para abordar o tema selecionamos três filmes de Jacques Demy: Os Guarda-

Chuvas do Amor, Duas Garotas Românticas e Pele de Asno, talvez os mais icônicos do 

tratamento estético adotado pelo diretor. 

Os Guarda-Chuvas do Amor é o quarto longa-metragem do realizador e o pri-

meiro a cores. A escolha pelo Technicolor1 que privilegia a intensidade cromática 

do filme é fundamental para o resultado obtido. 

O filme abre com uma vista de cima de uma rua de calçamento cinzento sobre 

o qual a chuva cai. Aos poucos, a cor vai romper a solidez do cinza na forma de 

um ciclista com capa de chuva amarela, uma pessoa conduzindo um carrinho de 

bebê vermelho, até que uma fileira de guarda-chuvas azuis desce no plano tra-

zendo o título do filme em rosa choque.

O longa trabalha emoções e trata de temas difíceis, tais como: discriminação so-

cial, os efeitos da guerra, traição, tradição, preconceitos em relação a gravidez preco-

ce e solitária de um modo leve, o que não seria possível sem tal abordagem estética.

Ele é dividido em atos que já anunciam, por seus títulos, o destino da história. 

Começando com trocas de amor entre os amantes, os tons amarelos e azuis do-

minam a cena. A mãe da moça apaixonada se opõe ao romance por motivos de 

ordem social, e vê o mesmo ser desfeito com alívio quando o rapaz é convocado 

para a guerra. No entanto, a revelação da gravidez da moça fora dos laços do ma-

trimônio e as dificuldades financeiras que a família atravessa reforçam o empe-

nho da mãe em encaminhar a filha para um casamento com um rico mercador de 

pedras preciosas. Conforme a influência da matriarca vai se tornando mais forte 

sobre a jovem, o figurino desta vai sofrer mudanças. Os tons de suas vestes, antes 

1 Technicolor é o nome comercial de um processo de cinema em cores inventado em 1924 por técnicos 
norte-americanos. Para filmar em technicolor é usada uma câmera especial que registra negativos 
separados: azul, verde e vermelho. Revelação e mistura de cores são feitas em laboratório originando 
o negativo de onde sairão as cópias já coloridas e prontas para exibição.
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contrastantes com os de sua mãe, agora vão tendendo a se conformar aos tons 

róseos usados por esta. 

Todos os cômodos da casa e da loja de guarda-chuvas transbordam em tons 

fortes e contrastantes, listras e estampas em composições dissonantes e, ao mes-

mo tempo, harmoniosas definem cenários e figurinos. No entanto, no decorrer da 

trama, estes tons vão perdendo gradativamente seu vigor, o que culmina com o 

encontro final do ex-casal, onde Geneviève traja um casaco de visom preto – sím-

bolo de seu novo status social –, e Guy, uma jaqueta desta mesma cor. O encontro 

inesperado que revela o tempo transcorrido, a vida que segue por seus próprios 
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trilhos, é assim apresentado pela cor que transborda de um personagem ao outro 

e revela a inexorabilidade de um fim dado em algum lugar do passado. 

O fato de todos os diálogos serem cantados particulariza o filme. Esta singu-

laridade é abordada através de um diálogo entre Guy e um colega de trabalho 

que diz preferir o cinema a opera, já que nesta última todos se põem a cantar e 

a naturalidade se perde. O filme trabalha justamente nesta chave hibridizando 

linguagens e discutindo tal opção narrativa. A escolha em alguns momentos de 

fazer referência ao repertório operístico é clara e os diálogos em forma de can-

ção desnaturaliza a fala cinematográfica trazendo o mundo do espetáculo para 

dentro da realidade diegética, sem estabelecer rupturas com esta. As danças se 

acomodam as necessidades narrativas sendo menos coreografadas do que no 

musical americano e em outros filmes de Demy. 
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Já em Duas Garotas Românticas, Jacques Demy opta por escrever todos os diálo-

gos em forma de poesia. Mesmo os diálogos não cantados são rimados. A música é 

interrompida diante dos impasses vividos pelos personagens e os diálogos ocorrem 

em seu ritmo natural. A música não é um complemento dramático, mas sim o ele-

mento-chave da dramaturgia capaz de gerar também as sequências de dança. A co-

reografia é precisa e os personagens giram em torno da busca de um parceiro ideal. 

O filme faz o entrelaçamento entre a vida e a arte, já que seus personagens 

principais são artistas. As coreografias são complexas, bem ao estilo hollywoodia-

no, e Demy presta tributo a três bailarinos deste cinema: George Chakiris, Gover 

Dale e Gene Kelly. 

A direção de arte é muito cuidadosa, o que é muito valorizado pelos planos reali-

zados e o formato scope com fotograma 2,35:1 anamórfico. A câmera utilizada foi a 

ubíqua Camé 300 Reflex, favorita dos cineastas franceses do período, tendo sido 

feita uma cópia ampliada para 70mm. 

O musical é alegre, auspicioso, as cores são saturadas, o que ajuda a evidenciar 

o clima que Demy pretende revelar. A paleta cromática é fundamental na harmo-

nização entre cenários e figurinos, e é valorizada pelos planos escolhidos. O filme 

nos presenteia com planos-sequência precisos, que nos levam de um espaço a 

outro, como no caso daquele no qual a câmara pega a movimentação da praça, 

a montagem dos palcos, das barracas, transeuntes cantando e dançando. Daí se-

gue um zoom em direção a um edifício defronte da praça, se encaminhando para 

uma janela no segundo andar. A câmera adentra a sala que dá para a praça, e 

vemos as gêmeas Delphine e Solange Garnier. 

A direção de arte é de Bernard Evein, que também trabalhou com Demy em Os 

Guarda-Chuvas do Amor, Lola, a Flor Proibida e A Baía dos Anjos. Como para este fil-

me muitas externas foram realizadas, Evein repintou 40 mil metros quadrados de 

fachada nas cores verde, amarelo, rosa e azul de forma a dar vivacidade a cidade e 

harmonizar com as cores utilizadas nos objetos de cena e figurinos.
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Em 1970, Demy realiza seu sonho de fazer uma adaptação de um conto de fadas 

de Charles Perrault de 1694, escrito em versos, que já havia sido filmado em 1950 por 

Albert Capellani: Pele de Asno. A adaptação de Demy conta com as melodias e letras 

de Michel Legrand, como nos filmes analisados acima, do próprio Demy. A direção 

de arte é de Jacques Dugied e o figurino assinado por Augusto Pace e Gitt Magrini.

Enquanto conto de fadas toda extravagância é permitida: cenários, figurinos, 

composição de ambientes, caracterizações e, até mesmo, os efeitos especiais ten-

dem ao excesso. Os cenários criados para os reinos são fantásticos e usam como 

base os castelos de Chambord e Plessis-Bourré, ambos no Vale do Loire. Os am-

bientes são decorados com cores muito saturadas e texturas, além de muitos en-

feites e objetos de cena. Até os guardas e cavalos são pintados evidenciando a cor 

de cada reino. No ambiente do castelo aparece o asno de estimação do rei que 
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defeca joias e pedras preciosas em bandeja de ouro. Os figurinos são de riqueza 

sem par, cada traje superando o anterior, em especial quando se tratam dos vesti-

dos solicitados pela princesa a seu pai. O filme apresenta um mundo de fantasia 

onde o excesso é estetizado.

Mas, como nos demais longas analisados, a trama aborda temas difíceis, entre 

eles o incesto e as desventuras que a jovem é obrigada a passar para tentar escapar. 

A camuflagem com a pele do asno a coloca em situação delicada, pois o cheiro de-

sagradável da mesma faz com que todos a discriminem. Além disso, a moça tem 

que lidar com a dubiedade da sua madrinha. Será que esta a afasta de seu pai para 

protegê-la ou para garantir seu matrimônio com ele?

O filme mistura ainda diversas temporalidades: um reino imaginário situado nos 

castelos reais da França, poemas do século XX e, para gerar surpresa e impacto, é de 

helicóptero que o rei e a madrinha chegam para o casamento de Pele de Asno. 

A obra trabalha, então, com um mundo imaginário repleto de elementos fas-

cinantes, ao mesmo tempo em que lida com temas pesados. Entendemos que 

Demy se utiliza do universo infantil dos contos de fadas para falar com um públi-

co adulto e gerar diferentes camadas de leitura – o que está bem de acordo com o 

conjunto de sua filmografia. 

Beth Jacob é Doutora em Teatro pela UNIRIO, Mestre em Comunicação Social pela UFF, Mestre em 

Esthètique: Cinema, Television et Audiovisuel - Université de Paris I Pantheon Sorbonne, Bacharel e 

Licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Adjunta do 

Curso de Comunicação Social - Design, EBA/UFRJ e Professora do Curso de Pós-Graduação em Artes da 

Cena, UFRJ. Trabalha atualmente com questões relativas à Cena Expandida.
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u creio que a melhor maneira de se conhecer alguém é analisando o 

indivíduo pela ótica daquela pessoa com quem estabeleceu uma parceria amo-

rosa plena. Você pode enxergar o lado mais sombrio, o mais doce, os conflitos 

existenciais e os gestos altruístas, com a particularidade de uma abordagem 

bastante intimista, nunca rasa, sempre surpreendente. Familiares e amigos, por 

mais próximos que sejam, lidam apenas com o envoltório envernizado socialmen-

te, aquela couraça que busca ser aceita e querida por seus semelhantes, temida por 

seus desafetos, respeitada profissionalmente, em suma, a incógnita. A verdade não 

é tão facilmente conduzida à luz, já que rejeita rótulos, apenas se revela com a con-

vivência duradoura na fase adulta, dividindo o mesmo quarto, consolando e sen-

do consolado, aplaudindo e sendo aplaudido, admirando e sendo admirado. É por 

esta razão que tantos inconscientemente fogem desta rotina, ou se frustram após 

o espocar das rolhas de champanhe nos rituais festivos, o medo de que o outro re-

almente o encare sem máscara. E também é exatamente por esta razão que Agnès 

Varda e Jacques Demy, a exploradora do tangível mundano e o contador romântico 

de ilusões utópicas, autodidatas incrivelmente dedicados e despidos de vaidade 

profissional em uma área tomada por ególatras, estabeleceram um vínculo afetivo 

que vai muito além de qualquer definição, subverte qualquer clichê. 

Varda inicia seu documentário O Universo de Jacques Demy (1995) afirmando que 

irá manter uma postura discreta em sua tentativa de fazer com que o público, os 

apreciadores dos frutos da criatividade dele, conheça um pouco mais sobre o ho-

mem por trás do nome famoso, a realidade por trás da mitificação que o cinema, 

E

Demy & Varda:  
A Mais Bela Declaração de Amor

por Octavio Caruso
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como ferramenta de sonhos, naturalmente produz. Seria compreensível que o pon-

to de partida convencional fosse uma narrativa de como ele começou a se interessar 

pela arte, mas a primeira informação importante citada já ressalta a qualidade mais 

nobre em uma parceria amorosa, o respeito profundo pelo processo do outro, ape-

sar de exercerem a mesma função e com o mesmo nível de excelência. Ela revela 

sorridente que os dois costumavam visitar as locações de filmagem um do outro 

com total discrição, um ponto aparentemente irrelevante, mas que diz muito. Em 

outro momento, após o sucesso mundial de Os Guarda-Chuvas do Amor, tendo 

sido avisada por Demy que não era para repassar a ele qualquer ligação telefônica 

de produtores de Hollywood, Varda, sabendo que a atitude dele ingenuamente 

tentava esconder o medo de abraçar o sonho de infância com o frágil ímpeto or-

gulhoso, atravessa a camada superficial da caricatura de autor íntegro e reforça 

quase que maternalmente a importância de não evitar a oportunidade. O casal 

nunca trabalhou junto, mas é claramente perceptível que o sentimento genuíno 

nos bastidores garantia a paz de espírito que se transmutava na aura poeticamen-

te sensível de seus filhos cinematográficos. 

Os dois se conheceram no Festival Internacional de Curta-Metragem de Tours, 

em 1958. Ele apresentava Le Bel Indifférent; ela, Du Côté de la Côte. No ano seguinte 

já estavam morando juntos. Demy, num gesto de grandeza, adotou Rosalie, filha 

que Varda havia tido em seu relacionamento anterior com o comediante Antoine 

Bourseiller. Tomado de inspiração, ele ganha confiança e se aventura no primeiro 

longa-metragem, o excelente Lola, a Flor Proibida, protagonizado por Anouk Ai-

mée, e com uma canção cuja letra foi composta por Varda. Logo depois os dois se 

casam, em 1962, o mesmo ano em que o mundo conheceria a obra-prima dela: Cléo 

das 5 às 7 (Cléo de 5 à 7). É fascinante constatar que, apesar de já lutarem na área há 

anos, experimentando com a câmera e as possibilidades estéticas e narrativas, o de-

sabrochar definitivo, o amadurecimento artístico dos dois ocorre em paralelo com 

a feliz união. O filho dos dois, Mathieu, nasce em 1972, dezesseis anos depois ele 
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estrearia como ator no ótimo Le Petit Amour, sendo dirigido pela mãe, vivendo o 

adolescente gamer que conquista o coração de uma mulher mais velha, interpre-

tada por uma inspirada Jane Birkin. Nos momentos difíceis, os dois se bastavam. 

Enquanto Varda recebia elogios dos colegas cineastas franceses, Demy começou 

a ser atacado após alcançar reconhecimento popular, os jovens turcos da Nouvelle 

Vague, como Godard, consideravam que ele havia se vendido ao entretenimento 

frívolo e politicamente vazio da indústria americana, uma campanha baixa e mo-

vida pela inveja profissional que prejudicou sua carreira, dificultando o processo 

de conseguir financiamento, abalando inclusive sua autoestima. Se hoje Demy é 

considerado de forma justa um gênio do cinema, devemos isto aos esforços in-

cansáveis de sua esposa.
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Em seu documentário Le Demoiselles out eu 25 ans (1993), que registra a reper-

cussão da obra de Demy vinte e cinco anos depois das filmagens de Duas Garotas 

Românticas, Varda, apenas três anos depois do falecimento dele, escolhe mostrar 

como aquela peça de ficção modificou a vida de várias pessoas que não estavam 

diretamente ligadas à produção, o poder agregador do cinema, a alegria que a 

arte daquele grupo de profissionais trouxe para os moradores e para a cidade 

como um todo. Ruas foram nomeadas em homenagem ao filme, pessoas de to-

das as idades cantam e dançam o orgulho que sentem, eles até se vestem como 

os personagens! Como mensurar o valor de algo que se recusa a perder relevância 

com o tempo? Não é apenas um entretenimento casual que pode ser facilmen-

te substituído por uma partida de gamão, cinema é um veículo mágico que une 

pessoas de diferentes credos, raças e ideologias políticas. E aquele que consegue 

operar esta mágica merece todas as homenagens. 

Quando Varda aborda o tema da infidelidade conjugal no excelente Le Bonheur 

(1965) faz com a coragem de uma mulher que celebra a liberdade e questiona sem 

reservas a antinaturalidade da monogamia, apontando para o conceito discutível 

do ritual do casamento como contrato, instrumento de controle social, inserindo 

nas pulsões naturais a pecha do pecado, a cultura da culpa e da remissão pela 

aceitação do cabresto. Demy, apesar de extremamente discreto em sua vida pes-

soal, viveu plenamente sua bissexualidade, ele marchava no ritmo de seu próprio 

tambor ideológico. O amor não é algo que pode ser facilmente sintetizado, emba-

lado para presente, ele não se adequa às pressões da sociedade, sempre encontra 

uma rota de fuga, ele não é o destino, mas, sim, o ponto de partida. No funeral 

dele, ela tirou duas cópias de Os Guarda-Chuvas do Amor, e dividiu a trágica cena 

de despedida em frames individuais e os deixou em uma pilha na saída, para que 

as pessoas decidissem, ao final da cerimônia, qual momento eles manteriam na 

memória afetiva como lembrança do artista. Até mesmo em seu tempo de luto, 

ela se preocupou em destacar o trabalho dele. 
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Acho válido salientar que Varda, mesmo tendo seu nome usualmente ligado 

ao movimento feminista, inteligentemente reconhecia que o pensamento lúcido 

caminha sempre no centro da estrada, nunca nos extremos. Ela dedicou grande 

parte de sua vida a fazer de tudo para que o conjunto da obra do homem que 

lutou ao seu lado não se perdesse nas páginas da história, zelosa guardiã de seu 

legado artístico e, acima de tudo, difusora apaixonada de seu valor humano. Ela 

foi a maestra que regeu a sinfonia de sua memória, potencializando emoção ao 

marcar o compasso das grandes conquistas pessoais, e sabendo extrair e genero-

samente compartilhar com o público o aprendizado residual obtido nos eventos 

convencionalmente classificados como de menor importância, por exemplo, a 

visita terapêutica frequente à sala de cinema na adolescência, o encanto avas-

salador pelo potencial crítico da teatralidade antinatural no gênero musical, ou 

o lúdico apreço na infância por marionetes, com a plena consciência de que a es-

sência de todo indivíduo não reside em suas convicções, mas, sim, no limiar de 

seus questionamentos, na madura aceitação do poder libertador da dúvida. 

Como no monumental Jacquot de Nantes (1991), ao traçar no cotidiano do menino 

os rastros das angústias que o levaram a buscar na irrealidade cinematográfica doses 

medicinais de conforto, a força que o manteve feliz mesmo inserido em um cená-

rio de guerra, ela, como arqueóloga patrocinada pela gratidão, evocando o garimpo 

natural de carinhosa documentarista, encontra nas escavações psicológicas os im-

pulsos que forjaram o caráter do homem de sua vida. E, em um gesto de despedida 

muito emocionante, transforma a jornada dele em filme, eternizando a relação na 

arte. Não há declaração de amor mais bela na vida real, muito menos na ficção. 

Octavio Caruso é escritor, crítico de cinema, ator, roteirista e cineasta, membro da ACCRJ e da FIPRES-

CI. Autor dos livros: Devo Tudo ao Cinema (2013 – Ed. Litteris) e A Arte do Guerreiro Lúcido (2017 – Ed. 

Jaguatirica). Dirigiu os curtas: Übermensch (2015), Teresa (2015), Nocebo (2016) e Se (2017). 
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