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Diretora, produtora e roteirista, a cineasta argentina María Luisa Bemberg (Buenos Aires, 14

de abril de 1922 – 07 de maio de 1995) é reconhecida internacionalmente por sua excepcional

obra cinematográfica, desenvolvida entre os anos 1970, 1980 e início dos 1990 – uma

novidade fulgurante comparada ao cinema feito, na mesma época, na Argentina, no Brasil e

na América Latina em geral, tanto por questões formais, estéticas e discursivas, quanto por

questões temáticas e políticas, que estão ligadas às formas de trabalhar com os gêneros

cinematográficos (em particular, o melodrama) e com a abordagem de reivindicações

feministas que focalizam a autonomia sexual das mulheres.

Sua carreira se deu de maneira vertiginosa: quando estava perto de completar 50 anos,

escreveu dois roteiros: Crônica de uma senhora (1971), levado à tela grande sob a direção de

Raúl de la Torre, e Triângulo de quatro (1974), de Fernando Ayala. Também filmou dois

curtas-metragens documentais, O mundo da mulher (1972) e Brinquedos (1978).

Posteriormente, dirigiu seis longas-metragens: Momentos (1980), Senhora de ninguém

(1982), Camila (1984), Miss Mary (1986), Eu, a pior de todas (1990) e Disso não se fala

(1993). Bemberg faleceu quando estava preparando o roteiro de O impostor, baseado em um

conto de Silvina Ocampo, que terminou sendo realizado por Alejandro Maci (seu assistente

de longa data) e lançado em 1997.

VARIAÇÕES BEMBERG é a primeira retrospectiva da obra de María Luisa Bemberg que

reúne quase todos os seus filmes, no ano em que celebramos seu centenário de nascimento.

E, assim como esse título evoca uma célebre composição musical onde os movimentos, os

relevos e as fugas multiplicam exercícios contrapontísticos, ao prestar atenção à filmografia

da cineasta é possível descobrir relações abertas, derivas surpreendentes, rupturas e

contradições, mas também inesperadas afinidades com cineastas argentinas mais jovens, já

que Bemberg é considerada uma precursora, tendo desenvolvido sua carreira em um

momento marcado pela predominância de cineastas masculinos. Sua atividade, entre o



cinema e o feminismo, traz questionamentos que permitem organizar o mapa do cinema

contemporâneo de outros modos.

Entre as ressonâncias e os ecos de Bemberg, esta mostra também apresenta filmes de

Lucrecia Martel (O pântano, 2001 e A menina santa, 2004), de Ana Katz (Minha amiga do

parque, 2015 e Sonho Florianópolis, 2018), de Anahí Berneri (Alanis, 2017), de María

Victoria Menis (A câmara escura, 2008) e de Inés María Barrionuevo (Julia e a raposa,

2018). Não se trata de rastrear influências, nem de propor uma linhagem arbitrária, como se o

cinema fosse uma espécie de família cercada por posições pré-fixadas e lugares comuns, mas

de explorar novos fraseios pela história do cinema, revisando suas classificações tão

rigidamente estabelecidas. Ao invés de falar em períodos, em estilos, em funções e em

gêneros, escolhemos escutar – entrelinhas – possíveis variações: ostinatos que se replicam,

sequências que entrelaçam diferentes poéticas e gerações, modulações que vislumbram

mudanças sem virar totalmente a página.

Mesmo que já existissem filmes dirigidos por mulheres no período silencioso, como A

menina do bosque (1917) e O lenço de Clarita (1919) de Emilia Saleny, e Meu direito (1920)

de María V. de Celestini, e posteriormente As fúrias (1960) e As modelos (1963) de Vlasta

Lah, Gente de Buenos Aires (1974) e Esse louco, louco amor (1978) de Eva Landeck e

Buenos Aires, terceira fundação (1980) de Clara Zappettini, a produção de Bemberg

apresenta os conflitos em relação ao gênero a partir de perspectivas feministas explícitas: as

protagonistas de seus filmes são mulheres de classe alta ou média-alta que dispõem de

capacidade para refletir sobre sua condição subordinada, desafiando e, inclusive, infringindo

os limites impostos pela sociedade patriarcal. Sua obra desdobra um modo narrativo que se

orienta a colocar em crise o olhar masculino predominante, mediante a incorporação de

sentidos relegados pela hegemonia do paradigma visual, traçando regimes escópicos

alternativos e novas práticas do audível. Assim, os filmes de Bemberg buscaram encenar a

autoafirmação de uma posição feminista, distanciando-se do processo de objetivação sexista

das imagens elaboradas pelo cinema predominante.

Como expõe o magnífico ensaio de Leila Guerriero – publicado originalmente em 1998 e que

traduzimos ao português para esta ocasião – a própria experiência biográfica de Bemberg foi

lida como configuradora do processo de criação de seus filmes, sob a vontade de expressar a

consciência política da subordinação através da denúncia do pacto patriarcal. Como a



cineasta mesma afirmou: “é preciso ter tido quatro filhos para saber que não bastam”. Em

relação à sua militância feminista, vale a pena destacar seu papel na cofundação da União

Feminista Argentina, em 1970. Bemberg é, também, uma das fundadoras do agrupamento

“La Mujer y el Cine”, juntamente com outras trabalhadoras do cinema (Marta Bianchi, Sara

Facio, Gabriela Massuh, Susana López Merino, Lita Stantic e Beatriz Villalba Welsh).

Trata-se de uma associação cultural que se propôs a estimular as mulheres a exercer papéis de

liderança na indústria cinematográfica e a divulgar uma produção criativa que nem sempre

conta com o apoio dos circuitos de distribuição e exibição para chegar ao público, sem

distinção de gênero. Sem dúvidas, na filmografia de Bemberg reverberam essas

preocupações, que demonstram como o pessoal é sempre político.
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