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RESUMO
O Cine-Romance em Marienbad

3

Cine-Romance é aquilo que se tomou um gênero de conceitos híbridos, cinema e 
romance de cada lado; usando meios literários para criar uma realidade em filme; mesclando 
dois gêneros ao ponto em que suas características não se separem, estabelecendo a dicotomia 
entre dois desenvolvimentos. Às considerações literárias pode se dar a continuidade da visão 
de mundo extraída das últimas obras; ao meio cinematográfico, a revisão do trabalho final.

Enquanto o mundo da literatura mudava de perspectivas, o cinema avançava em estilos 
e gêneros, na segunda metade do século XX. O tempo presente das imagens, seu arranjo 
espacial na tela, a fluidez da movimento em cenas, dando ao público duplos sentidos de 
invadir a tela e viver o tempo do drama, levou o cinema à nova fronteiras de pesquisa de 
narrativas qeu romances não podiam alcançar na sua estrutura de palavras e frases. Os 
romances precisavam mostrar o homem traído pela própria história; abandonado pela guerra 
fria, que fez do futuro um caso de apertar dois botões. A era da literatura moderna descrevia 
formas de encurtar o tempo em que as coisas contecem; vários episódios mesclando jornadas 
em dias e jornadas em mentes, cada uma produzida pela outra e vice-versa. Era o tempo dos 
sonhos, escapando do real e questionando-o sobre o quê poderia ser dito sobre vida na 
sociedade moderna.

Esta dissertação aborda a pesquisa da escola de novos romancistas franceses (Nouveau 
Roman) introduzindo Alain Robbe-Grillet e a nouvelle vague francesa em Alain Resnais, 
especificando a obra que reuniu esses dois estilos: O Ano Passado em Marienbad. Um filme- 
romance que desafiou gerações compondo o real com o imaginário, memória com delírio, 
espaço com tempo, linguagem com metalinguagem, e tudo não era mais que um drama 
passional.



ABSTRACT
Cine-Novel in Marienbad
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Cine-Novel is concemed to be such genre that involves hybrid concepts, movies and 
novels by each side; using literary meanings to create a cinematographic reality; mixing two 
genres by way that its singularities can't be detached, establishing dicotomy between two 
developments. To literary appreciations can be given the continuity of world's view extracted 
in latter masterpieces; to cinematography meanings, the final work review.

While the world of literature was changing perspectives, cinema was advancing in 
styles and genres, at the second middle of XX A century. The present tense of images, its 

spatial lay-out on the screen, the flick-motion's fluency, giving to audience both senses of 
entering to the picture and experiencing the time at the drama occurs, left movies into new 
boundaries in researching narratives that novels couldn't realize by its word and phrases's 
structure. The novels needed to show the man betrayed by its own history; let down into a 
cold war wich made future a matter between two push-buttons. The age of modem literature 
described forms shortening the time that things happens; several episodes mixing joumeys of 
days and joumeys of minds, each one produced by other and vice-versa. That's the time of the 
dreams, escaping from reality and asking to it what could be said for life in modem society.

This dissertation envolves the researchs of the french writefs school called New 
Novelists (Nouveau Roman) introducing Alain Robbe-Grillet and the french new wave 
cinema by Alain Resnais, appointing to the masterpiece wich joined these two workstyles: 
The Last Year at Marienbad. A novelfilm that threatened generations composing imaginary 
and real, memory and delirious, space and time, language with metalanguage, and everything 
was no more than a passioned drama.
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INTRODUÇÃO
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1 Extraído do ensaio de Roberto Romano: Ao Estilo das Luzes. Revista USP, N°58, junho/agosto de 2003. São 
Paulo, p.242.

Fim da segunda guerra, fim da ocupação alemã. Os Estados Unidos da América 
reconstroem a Europa a oeste de Berlim. Na França, o trauma da ocupação alemã seria 
superado... pelo desenvolvimento... pela era De Gaulle... pela guerra fria. Os acordos em 
Yalta entre os dois países que polarizarão as forças das próximas décadas (EUA e URSS) e as 
perspectivas da era atómica, sua guerra fria, não confortavam a intelectualidade nem a 
juventude literária, tampouco o conservadorismo que se instalou nos anos cinquenta e a nova 
ordem do capital, dada pela sociedade de consumo: uma composição que separava o homem 
de seus propósitos sociais mais amplos levando-o a família e a ele mesmo; dissociando-o do 
pensamento político. Entre um futuro ameaçado pela destruição total e uma sociedade 
dissociada do poder, joguete entre as forças do estado e do capital, a filosofia criava o 
existencialismo que, segundo Bersani, Autrand, Lecame e Vercier, pode não ter representado 
o mesmo papel na época que o surrealismo nos anos 20 mas criou parâmetros capazes de 
descrever um personagem, situações, consciências e seus reflexos (tidos como emoções ou 
atitudes em cuja racionalidade estrita estão seus paradoxos), sua maneira de ser - a génese da 
dramaturgia; mas uma aplicação prática - qualquer que fosse - era necessária para que aquilo 
que foi “literatura-testemunha de nossa época” fosse “literatura-testemunha de nós mesmos”.

No século XVIII, Buffon em Discours sur le Style A poesia, a história e a filosofia 
têm o mesmo objeto, um grande objeto, o homem e a natureza. A filosofia descreve e pinta a 
natureza; a poesia a pinta e embeleza; ela pinta também os homens, os aumenta, os exagera, 
cria os heróis e os deuses. A história só pinta o homem, e o pinta tal como ele é: assim, o tom 
do historiador só chega a ser sublime quando retrata os maiores homens, expóe as maiores 
ações, os maiores movimentos, as mais iportantes Revoluções, ... . O tom do filósofo pode se 
tornar sublime sempre que ele fala das leis naturais, dos seres em geral, do espaço, da 
matéria, do movimento e do tempo da alma, .... Mas o tom do orador e do poeta, desde que o 
assunto seja grande, deve sempre ser sublime, porque eles são os mestres na faina de unir à 
grandeza de seu tema tanta cor, tanto movimento, tanta ilusão quanto lhe apraz e que,
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2 Maulpoix, Jean-Michel: Itinéraires Littéraires du XX Siècle, Ed. Hatier: "O Nouveau Roman, em si, não 
acredita mais no personagem. A psicanálise revelou as incoerências e as zonas opostas da personalidade. A 
Sociedade de Massa marcou o triunfo do anonimato ... O personagem ascende a uma série de curas de 
emagrecimento”. Se encontrará perfeitamente reduzido a uma inicial, a um pronome pessoal (“Ele” ou “Éla” em 
Hiroshima rnon aniour ).”
3 Frank. Joseph: A Forma espacial na literatura moderna (Spatial Form in Modem Literature). Tradução de Fábio 
Fonseca de Melo. Revista USP, N°58, junho/agosto de 2003. São Paulo, p.238.

devendo sempre pintar e sempre magnificar os objetos, eles devem também, em toda a parte, 
empregar a força e desvelar toda a extensão de seu gênio.

Nada disso seguiu o Nouveau Roman, movimento que partia de uma nova composição 
do ser para novos personagens e formas literárias, resumindo Maulpoix2. A sociedade - dita 
de masssa - inibe a projeção política e os grandes feitos reduzindo o homem a um ser 
transitório, perecível, efêmero diante de certas coisas e similar a outras onde não há outro 
destino sem ser seguir a corrente dos fatos como o curso de um rio - aí representado pela 
sociedade em si. Uma explicação que pode ser dada num trecho de Joseph Frank3: Quando o 
naturalismo é o estilo de arte reinante, de acordo com Worringer, temos que ele é criado por 
culturas que alcançaram um equilíbrio com o ambiente natural de que fazem parte. Como os 
gregos do período clássico, elas se sentem parte da natureza orgânica, ou, como o homem 
moderno da Renascença aos fins do século XIX, estão convencidas de sua capacidade de 
dominar o mundo natural. ... Quando a relação entre homem e universo é de desarmonia e 
desequilíbrio, temos que aqueles estilos abstratos não-naturalistas são sempre produzidos. 
Para os povos primitivos, o mundo exterior é um caos incompreensível, uma confusão 
absolutamente sem sentido de ocorrências e sensações. ... o mundo de sua experiência 
ordinária é um mundo de medo, e a representação desse mundo na arte meramente 
intensificaria seu terror.

Foi assim que os novos romancistas enxergaram o horizonte contemporâneo e 
partiram para representar esse caos gerado pela incompreensão e o desequilíbrio das ordens 
político-sociais: isolaram o ser de suas instituições, reduziram-no a uma matéria existencial, 
que se manifestava pelos mecanismos de sua consciência. A tentativa de destituir a identidade 
e o caráter comunitário do personagem criava um ser universal - vivente em todas as épocas, 
transitório como indivíduo mas eterno na sua busca. A renúncia à exterioridade do romance 
tradicional se faz penetrando na consciência, fechando o burburinho intimista onde um “eu” 
sem cessar se afronta à atenção dos outros. Um emprego de entonações, ambiguidades que
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exigem mais atenção para a compreensão do texto, de sentidos mais esboçados que ditos, 

suprime o diálogo clássico; desafia o leitor a penetrar numa atmosfera de dramas ínfimos ou 

inexplicáveis, de histórias que não sejam mais que episódios dispersos, de relações não- 

confírmadas e de conexões labirínticas.

E o que Sarraute chama de tropismos'. Movimentos indefinidos, que deslizam 

rapidamente aos limites de nossa consciência; são a origem dos gestos, das palavras, dos 

sentimentos que manifestamos, que acreditamos ser possível de definir como constituição da 

origem de nossa existência.4 Num fragmento de tempo e espaço, as possibilidades ínfimas 

de contar uma história são remanejadas pelo jogo do tempo da situação “versus” o tempo da 

reflexão, aquele que se produz no espírito, na vontade de se excluir do presente-local e 

especular como se desenrolará o encontro com o que o fez sair de uma cidade para outra. O 

autor renunciava à criação de seu universo em nome do leitor, como sugere Michel Butor 
numa conferência sobre a leitura jornalística e a leitura artística5: as palavras que estão 

sobre a página de um romance não são mais que um arado abrindo sulcos (traçando a 

rota) que o leitor, por si mesmo, percorre. E o próprio leitor que evoca na sua imaginação 

os personagens, os objetos, as paisagens a partir das indicações do autor. Resultando que a 

leitura artística mobiliza uma parte muito mais importante do nosso espírito que a leitura 

das reportagens. Más obras literárias seriam aquelas que dissimulam o espírito dentro de 

hábitos nefastos, que o mistificam e o obscurecem no lugar de o desenvolver, o nutrir.

Em outra frente, os cineastas daquele tempo chegavam ao cinema ou pela crítica - 

Cahiers du Cinema - ou pela realização de obras de curta-metragem e documentários. As 

indústrias de equipamentos cinematográficos desenvolviam câmeras portáteis em diversos 

formatos, 8 e 16mm, caseiros ou para fins jornalísticos. Os fabricantes de películas 

desenvolviam filmes de alta sensibilidade para uso em condições mais genéricas, sem 

necessidade de emprego de equipamento de luz. Com esses instrumentos, os cineastas então-

4 Sarraute, Nathalie: L'ère de soupçon, Gallimard, Paris, 1956, p.8.
5 Apêndice Le Realisme Mythologique de Michel Leiris (extraído de: La Modification en Critique. n°129, 
fevereiro 1958), encontrado na Edição do romance A Modificação, Michel Butor. Les Éditions de Minuit. Paris, 
1994. Nota de rodapé, p.306. Debate Pourquoi et comment lisez-vous? ; organizado pelo Cercle ouvert em 9 de 
outubro de 1956: "Les mots qui sont sur la page d'un rornan ne sont que les jalous sur une route que le lecteur 
lui-même parcourt. C est lui-mème qui évoque dans son imagination les personnages, les objets, les paysages 
selon les indications de 1'auteur”. II en resulte que 1 lecture artistique “mobilise un part bien plus importante de 
notre esprit que la lecture de renseignement” et qu elle n est pas danger, “les mauvais livres étant ceux que
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amadores testavam uma liberdade de realização maior que a dc gerações passadas. Em 
consequência, questionavam a resistência do cinema profissional em longa-metragem a esses 
novos instrumentos. Após a ascenção do neo-realismo no cinema, o emprego de iluminação 
artificial e filmes de baixa sensibilidade e alta definição eram tão necessários para a existência 
desta arte? O que falar dos movimentos de câmera e das regras de montagem, classicamente 
narrativas? Da separação dos tempos, dos personagens previamente apresentados... dogmas 
cinematográficos que se fundiam com a rigidez técnica só apresentavam aos críticos da 
Cahiers e cineastas amadores um conservadorismo radical e sufocante. A perfeição e o 
caráter comercial do cinema não exigiriam tamanho reacionarismo; o público não tem a 
obrigação de ver sempre a mesma fórmula; se no cinema existe a arte, existe a renovação. A 
“linha de regra” para esses novos cineastas seria “quebrar a regra”; algo como “é proibido 
proibir”. Jean Douchet, em ensaio na Cahiers du Cinema6, evoca a oposição à crítica de 
conteúdo preocupada unicamente com um fundo ideológico de esquerda e a crítica aliada à 
forma; ou seja, estilo e mise-en-scène: ”Deste contexto, nascia a política dos autores, única 
resposta para a estética e a ética à política obstinada, sectária, dogmática.” André Bazin, um 
dos principais críticos influenciadores do grupo, pensa na realidade do autor (contraposto à 
política do autor) vista pelo “dogma da infalibilidade da obra” (pressupostos morais - como o 
código de Hayes - e estéticos exemplificados anteriormente); despropositando tal formulação, 
sua postura é: “Eu concluo enfim que a política dos autores me parece ter conduzido seus 
suportes a mais de uma errança em particular; ela me parece quanto ao resultado global 
fecunda o suficiente para se justificar contra seus difamadores. É bem raro que, aos 
argumentos em nome daqueles, eu entenda como o mais imediato (ou o melhor) a fazer é me 
condenar a não passar toda a sinceridade às suas costas.” Na edição n°44/fevereiro de 1955 da 
Cahiers, Bazin passa outro tom:

enfoncent 1'esprit dans des habitudes néfastes, qui le mystifient et 1'obscurcissent au lieu de le développer, de le 
nourrir.”
6 Ed.Especial: Nouvelle Vague, Une Légende en Question - Jan/99

“Eu deploro de minha parte como muitos outros, a esterilização ideológica de 
Hollywood, sua timidez relevante a tratar com a liberdade de “grandes 
personagens” e também porque Os Homens Preferem as Loiras me faz sentir
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7 Vale lembrar que os roteiristas de Hollywood sempre foram, pela sua relevância intelecutal na criação da obra, 
regrados e perseguidos por normas de estúdio, como o código de Hayes, e sofreram as mais altas fiscalizações e 
punições por parte da Comissão de Atividades Anti-Americanas do Senado, criada peio Senador Joseph 
McCarthy em 1950.
8 Sarraute, Nathalie: L'ère de soupçon, Gallimard, Paris, 1956, p.77-78: “De même le peintre modeme - et l'on 
pourrait dire que tous les tableaux, depuis 1'impressionisme, sont peints à la première personne - arrache 1'objet à 
1'univers du spectateur et le déforme pour en dégager l'élément pictural. Ainsi, par unmouvement analogue à 
celui de la peinture, le roman que seul 1’attachement obstine à des techniques périmées fait passer pour un art 
mineur, poursuit avec des moyens qui ne sont qu à lui une voie qui ne peut être que la sienne; il lasse à d'autres 
arts - et notamment au cinema - ce qui ne lui appartient pas en propre. Comme la photographie occupe et fait 
fructifier les terres qu'a délaissées la peinture, le cinéma recueille et perfectionne ce que lui abandonne le roman. 
Le lecteurm au lieu de demander au roman ce que tout bon roman lui a le plus souvent refúsé, d'être un 
délassement facile, peut satisfaire au cinéma, sans effort et sans perte de temps inutile, son gôut des personnages 
“vivants” et des histoires. Cependant, il semble que le cinéma est menacé à son tour. Le “soupçon” dont souffre 
le roman, le gagne. Sinon, comment expliquer cette inquiétude qu'à la suite des romanciers certains metteurs en

saudade de Scarface ou Só os Anjos têm Asas. Mas sou grato aos admiradores 

de Big Sky ou Monkey Business de descobrir com os olhos da paixão o que a 

inteligência formal da mise-en-scène de Hawks combina da inteligência sempre
<■7

curta, do rancor, da mediocridade explícita dos roteiristas . Se eles teimam em 

não ver ou de querer ignorar esta mediocridade, menos ainda queremos nós 

efetuar na Cahiers este partido de oposição a eles.”

Do mesmo modo que a pintura moderna - e podemos dizer que todos os 

quadros, depois do impressionismo, são pintados em primeira pessoa - prende 

o objeto ao universo do espectador e lhe deforma para livrá-lo do elemento 

pictorial. ... Assim, por uma evolução análoga à da pintura, o romance, que só 

um vínculo obstinado às técnicas defasadas o faz passar por uma arte menor, 

persegue com métodos que são para ele uma via a mais que a sua, deixando 

para as outras artes - e notadamente ao cinema - aquilo que não lhe pertence 

mais. Como a fotografia ocupa e faz frutificar as terras que a pintura a deixou, 

o cinema recolhe e perfecciona o que lhe deixou o romance. ... Entretanto, 

parece que o cinema também é ameaçado em sua sina. A "suspeita ” que sofre 

o romance o pegou. Senão, como explicar esta inquietude que seguindo os 

romancistas certos diretores provam, e que lhes empurra para fazer filmes em 

primeira pessoa e introduzem o olho de uma testemunha ou a voz de um 

narrador? 8
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Não só Sarraute mas Susan Sontag observou os novos romancistas (Sarraute, Grillet, 
Butor, Simon,...) e os novos cineastas que se interligavam num ensaio formalista:

scène éprouvent, et qui les pousse à faire des films à la première personne en y introduisant 1'oeil d’un témoin ou 
la voix d'un narrateur?”
9 Sontag, Susan: Contra a Interpretação, trad. Ana Maria Capovilla. LPM. Porto Alegre, 1987, p.275.
10 Alter, Jean: La Vision du Monde d Alain Robbe-Grillet, Chapitre 17 - Les Ciné-Romans. Librairie Droz. 
Genebra, 1966. Texto original na p.50: “... Puisqu'il sagit d'ouvrages hybrides, à la fois roman et films, 
utilisant les moyens romanesques pour créer une réalité cinématographique, et vice-versa, bref mêlant deux 
genres d une manière dont on n a pas encore débrouillé les dispositions internes, on pourrait en effet poser la 
dichotomie des deux démarches, attribuer aux considérations vertablement romanesques la continuité de la 
vision du monde découverte dans 1'oeuvre antérieure, et imputer aux préoccupations cinématographiques toutes 
les dérogations à cette vision. “

“É este exatamente o problema de tantos novos romances hoje 
publicados na França - suprimir a história, em seu tradicional significado 
psicológico ou social, em favor de uma exploração formal da estrutura de uma 
emoção ou evento. Assim, a preocupação real de michel Butor em seu romance 
A Modificação não é mostrar se o herói abandonará ou não sua esposa para 
viver com a amante, e menos ainda para fundamentar alguma teoria do amor 
sobre sua decisão. O que interessa a Butor é a “modificação” em si, a estrutura 
formal do comportamento do homem. É exatamente dentro desse espírito que 
Resnais trata da história de Muriel9.”

Aqui, chega-se ao assunto do trabalho: o desenvolvimento de um novo gênero 
denominado Cine-Romance. Para Jean Alter10, o cine-romance {Ano Passado em Marienbad e 
Llmortelle) - trabalha com obras híbridas, de um lado romances e de outro lado filmes, 
utilizando meios literários para criar uma realidade cinematográfica, e vice-versa, 
mesclando dois gêneros de maneira que suas disposições internas não podem mais ser 
desatadas, podendo se colocar a dicotomia entre dois desenvolvimentos, atribuindo às 
considerações verdadeiramente literárias a continuidade da visão de mundo descoberta em 
obras anteriores, e imputar às preocupações cinematográficas todas as revogações a esta 
visão.
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Uma curiosidade que Robbe-Grillet percebeu é ser fácil escrever a terra é azul como 
uma laranja11 e o leitor interpretar o enunciado, seja no jogo entre contradições ou na métrica 
das sílabas; mas projetar a terra - que é azul - na cor laranja sequer traria o enunciado 
proposto, quanto mais alguma possibilidade de interpretação para o espectador. Uma 
associação que altere as características das substâncias interfere na concepção da imagem, 
mas não interfere na concepção das letras; a fala, seja pelo personagem ou fora de cena, como 
instrumento mais imediato e pragmático de comunicação, também ressaltaria o absurdo. A 
interpretação da imagem e do som comporta um realismo que independe inclusive da 
concepção do autor, que faz parte de sua construção e que o espectador o interpreta sem 
mediação; páginas e páginas escritas para descrever objetos em cena são trocadas por um 
plano desses objetos. A palavra, que é um símbolo (torpe e rígido - segundo Borges -, pela 
capacidade ambígua de comunicar-se objetivamente enquanto sugere outras associações), 
abre um leque de significados, estará sempre sujeita à interpretação por mais direta e objetiva 
que esteja posta num texto. A imagem concentra outras forças; seu retrato do objeto imprime 
uma verossimilhança que o afasta de simbologias e o entrega ao observador como ele é; uma 
obsessão que vimos anteriormentç qs novos romançistas procurando nas letras12. Mas não era 
só a câmera objetiva do cinema que fascinava; seu suporte audiovisual era ao mesmo tempo 
realista e imaginário, punha lado a lado o sonho e o quotidiano e presentifícava a memória13. 
Num comentário de Adorno14: No romance tradicional, essa distância (entre comentário e 
ação) era fixa, Agora ela varia como as posições da câmara no cinema: o leitor é ora deixado 
do lado de fora, ora guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas.

Para um novo romance, o procedimento do cinema idealizava, consumava, uma 
procura de estilo. Robbe-Grillet - romancista - procurou o cinema e fez alguns filmes: O

11 Miesch, Jean: Robbe-Grillet, Classiques du Xxe. Siecie. Eaitions universiiaires. Paris, p.48-49.
12 idem a 5: “Ce qui, relativement, manque au roman, c est donc le don du regard et cequi se trouve à 1'excès 
dans le cinema c'est la possibilité du vérisme. C est compte tenu de ces caractères que Robbe-Grillet écrit des 
romans et fait des films. Puisque le roman ne peut pas feire voir, Robbe-Grillet va se servir de ce manque qu'il 
inscrit au centre de l'imaginaire, caractéristique première du roman.”
13 p.48: “Ce nest pas 1'objectivité de la caméra qui les passionne, mais ses possibilites dans le domaine du 
subjectif, de 1'imaginaire. ils ne conçoivent pas le cinema comme un moyen d'expression, mais de recherche, et 
ce qui retient le plus leur attention c est tout, naturellement, ce qui échappait le plul aux pouvoirs de la 
littérature: c'est-à-dire non pas tant l image qeu labande sonore, ..., la possibilité de présenter avec toute 
l'apparence de l'objectivité la moins contestable ce qui n'est, aussi bien, que rève ou souvenir, en un mot ce qui 
n'est la imagination.”
14 Adorno, Theodor W.:Posição do Narrador no Romance Contemporâneo: Notas de Literatura. Oág.Noten zur 
Literatur. Tradução e apresentação de Jorge de Almeida. Editora 34, S.Paulo, 2003, p.61.
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MarienbacT!
É o que veremos.

Imortal (L'Immorteíle, 1963), Trans-Europe-Express (1966), L'Homme qui ment (1968), 
LÉden et après (1971), N. a Pr is les dés (1972), Glissements progressifs du plaisir (1974), Le 
deu avec le feu (1975), La Belle captive (1982), Un Bruit qui rend fou (1995); mas o maior 
encontro destas duas formas de arte foi AJain Rofibe-Grillet e Alam Rosnais assinando roteiro 
e direção em O Ano Passado em Marienbad (1961): um fílme-romance que desafiou gerações 
compondo o real com o imaginário, memória com delírio, espaço com tempo, linguagem com 
metalinguagem, e tudo não era mais que um drama passional. E Robbe-Grillet dizia: “toda a 

história de Marienbad não se passa em dez anos nem em três dias, mas exatamente em uma 
hora e meia”15; em alusão ao tempo de projeção do filme ou à verdadeira história de

15 idem, p.43.
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Tanto as histórias como as personagens apresentam-se em pleno processo de 
realização e mostram-se suscetíveis de várias interpretações. As histórias 
escapam do conceito tradicional da palavra ao se desenvolverem antes ou 
depois ou ao lado de uma narrativa. O objeto da enunciação corresponderia à 
espera, à reconstituição ou à evocação de uma história que escapa tanto ao 
leitor como ao narrador.

16 outros termos proferidos por críticos foram, segundo Robbe-Griliet em “Pour un Nouveau Roman”(p.08): 
Escola do Olhar (École du Regard) e Romance do Objeto ou Objetivo (Roman Objetif). Além de outros nomes 
destacados na pesquisa da Profa.Sandra Nitrini: Anti-Romance, Ante-Romance e Novo Realismo.
17 Nitrini, Sandra: Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance. Editora Hucitec em 
conv,c/lnst.Nacional do Livro/Fundação Nacional Pró-Memória/MinC. S.Paulo-Brasilia, 1987, p.40-41.

Criando alguns nomes que se relacionavam mesmo com a Editora (Escola de 
Minuit16), o mais famoso dado a esses escritores foi o “movimento dos novos-romancistas” ou 
do “Nouveau Roman”.

E complicado relacionar estes termos ou comparações a uma escola. A revista Esprit, 
segundo Sandra Nitrini17, elencou os escritores novos-romancistas como: Samuel Beckett,

e o

Cedo identificaram neste grupo de escritores, que iniciaram suas obras na França nos 
anos 50, uma espécie de escola ou movimento que questionaria as formas tradicionais de 
escrita, criação de personagens, desenvolvimento da trama (ou não desenvolvimento, como 
queiram alguns), uma linearidade (ou deslinearidade) pertinente (ou não) à arte de contar 
histórias e mesmo uma recusa à tradição mimético-realista do romance; seus artifícios eram a 
deslinearização, a alternância de foco narrativo, a diluição do conflito. Sandra Nitrini, em 
Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance (Editora Hucitec em 
conv,c/Inst.Nacional do Livro/Fundação Nacional Pró-Memória/MinC. S.Paulo-Brasilia, 
1987) cita, na página 40 (Primeira Parte: Em Busca do Novo Romance Francês), uma 
observação de Bemard Pingaud sobre o que ele e Sartre (no prefácio de Portrait d'inconnu, 
de Nathalie Sarraute) haviam definido como Anti-Romance ou Ante-Romance\
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!S p.42 de Poéticas em Confronto...
19 p.42 de Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance . Pela nota de rodapé da autora, a citação está 
em Nouveau roman: híer, aujourcThui. 2 pratiques. Union Génerale d Editions, 1972, p.26.
20 p.43 de Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance.

Michel Butor, Jean Cayrol, Marguerite Duras, Jean Lagrolet, Robert Pinget, Alain Robbe- 
Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon e Kateb-Yacine. Já a edição Les nouveaux 
romanciers exclui os nomes de Jean Lagrolet e Kateb-Yacine e introduzem Louis René des 
Forêts e Monique Witting entre os novos romancistas. Para dirimir estas dúvidas, Sandra 
Nitrini relata um encontro definitivo em julho de 1971: houve em Cerisy-la Salle, o colóquio 
“Novo Romance: ontem hoje” que foi amplamente divulgado e aberto a todos os 
romancistas. Duas diferenças básicas nortearam o espírito do colóquio: os escritores não 
condicionaram sua participação à presença ou à ausência de outros escritores e os 
organizadores supuseram que só compareceriam aqueles que se sentissem implicados com o 
Novo Romance. Compareceram ao colóquio: Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pinget, 
Jean Ricardou, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute e Claude Simon.

E Sandra Nitrini acrescenta - nesta página - que, no encontro, Nathalie Sarraute 
confessa que hesitou muito em participar desse colóquio porque sabia de antemão que se 
sentiria isolada.18 Em seguida, apresentou suas diferenças: - a descrição - que constitui o 
elemento mais importante de seus romances (referindo-se aos novos romancistas) está quase 
totalmente ausente nos meus, diferenças muito importantes aparecem também cada vez mais

■ ~ 19nas nossas convicções.
Então, mesmo autores definitivamente identificados como novos romancistas se 

opunham à idéia de junção de identidades, idéias e e estilos; para eles, era uma livre procura 
por novas formas narrativas respeitando a individualidade do autor, criando-se, a partir daí, 
uma nova referência para esses escritores que foi a “recusa ao engajamento”. Vigorava na 
época um questionamento sobre a finalidade da obra literária, que deveria se unir a um 
compromisso de mudança psicológica e social; que vinha de outra corrente literária francesa, 
contemporânea e de certo modo oposta aos novos romancistas, segundo Sandra Nitnm : 
Mauriac, Bernanos, Malraux, Saint-Exupéry, Camus e Sartre, que produzem o romance 
trágico, o romance de conteúdo que exprime a condição humana. Já os novos romancistas 
passam a questionar a imagem que o homem faz de si próprio, passam a recusar os grandes
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Assim, são os novos romancistas estetas, dentro dos limites impostos pela obra; 
fenomenólogos, numa visão husserliana que cria as relações entre o sujeito e o objeto como 
manifestações da consciência do sujeito, dada antes pela intuição que pela reflexão ou juízo21; 
implicados com o dilema da “essência”, precedendo o da “existência”; numa ideia de que é 
possível descrever uma infinidade de mundos na medida em que o mundo, por ser intuído na 
consciência, está vinculado à subjetividade', opondo-se à unidade de significação do mundo, 
pressuposto básico da concepção clássica da realidade22. Os novos romancistas franceses 

eram essencialmente apegados à forma artística, críticos, teóricos ou cientistas da forma
A-}

(Robbe-Grillet se dizia crítico ), quase todos eles publicaram ensaios explicando e 
reformulando a estética do romance e rejeitavam associações com conteúdo de mudança 
social, embora não negassem que fatores sociais influam na obra. Sua procura era pela 
modernização das formas narrativas no século XX, que Anatol Rosenfeld compara com o 
modernismo nas artes plásticas, que abandonou o retratismo na pintura, adaptando outras 
formas (mais livres) de espaço e perspectiva sugeridas pela nova ordem de visão humana; 
uma ordem parcial, psicológica, subjetiva:

problemas morais em favor de questões estéticas, minimizando o 
moral.

conteúdo psicológico e

21 segundo Thomas Ransom Giles em História do Existencialismo e da fenomenologia. Citado na página 46 de 
Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance, de Sandra Nitrini.
22 p.46 de Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance, de Sandra Nitrini.
23 “Je ne suis pas un théoricien du roman. J'ai seulement, comme tous les romanciers sans doute, aussi bien du 
passe que du présent, eté amené à faire quelques réflexions critiques sur les livres que j avais écrits...”. Robbe- 
Grillet, Alain: Pour un Nouveau Roman, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961, p.07.

“Nota-se, no romance do nosso século, uma modificação análoga à da pintura 
modema, modificação que parece ser essencial à estrutura do modernismo. À 
eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no romance 
a da sucessão temporal foram abaladas, “os relógios foram destruídos”. O 
romance moderno nasceu no momento em que Proust, joyce, Gide, Faulkner, 
começam a desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e 
futuro.”24
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24 Rosenfeld, Anatol: 1'exto/Contexto. Capítulo: Reflexões sobre o Romance Moderno. Ed.Perspectiva, 2’ 
Edição, S.Paulo, 1973, p.80.
25 Em seus ensaios, os novos romancistas citavam muito mais autores como Kafka, Joyce, Virgina Woolf, 
Balzac, Proust, Beckett, Borges e até Sartre. Todavia, as citações atendiam a críticas aos autores do nouveau 
roman sobre seu abuso de artifícios literários, lembrando que estes já foram usados por outros escritores sem que 
se levantasse, à época, qualquer suspeita sobre a sua adversidade ou contrariedade às formas narrativas ou à 
"tendência realista” do romance.
26 Embora típico dos anos cinquenta, há indícios de propaganda do American Way of Life na era Roosevelt (anos 
30). Sem detalhamento teórico, como o marxismo, supomos que este termo representa um conceito de valores 
baseado nas formas de produção capitalista e consumo de mercadorias com benefícios familiares de bem estar 
social.
27 p.42 de Poéticas em Confronto...
M p.47 de Poéticas em Confronto...

Aqui, os novos romancistas talvez se aproximem de outros movimentos estéticos- 
libertários anteriores como o realismo norte-americano do início do século XX (Faulkner, Dos 
Passos, Hemingway25) e talvez algo paralelo ao que desencadeou na mesma América os 
“beatniks” (Kerouac, Burroughs, Ginsberg), não fosse uma particularidade deste movimento 
em associar-se a um novo modelo de vida, que se opunha ao “American Way of Life” da 
segunda metade do século (XX). Na pesquisa de Sandra Nitrini, os novos romancistas 
consideram-se herdeiros de Flaubert, Poe, Proust, Joyce, Virgínia Woolf, Kafka, J.L.Borges e 
Raymond Roussel, segundo ensaios de Robbe-Grillet, Sarraute e Butor27. Muitos dos 
processos descobertos por Rosenfeld se parecem com os resultados da pesquisa dos novo- 
romancistas; sua objetividade era, por eles mesmos, posta em dúvida; sua anulação do ponto 
de vista do narrador, a alternância de foco narrativo, obedecia a uma mudança de perspectiva, 
como se o narrador contemporâneo não pudesse ordenar o mundo com a certeza de antes; suas 
fusões temporais (passado, presente e futuro) destruíam a caracterização narrativa do 
personagem - no romance tradicional - e buscavam outras composições, numa idéia de tempo 
psicológico invadindo o tempo cronológico. A posição do narrador é quase sempre no 
presente, no lugar da cena e ao lado do personagem principal, cuja consciência de ver e sentir 
objetos será construída ao longo da narrativa.

Para Sandra Nitrini28: jogo de xadrez, estrutura aleatória, cubismo, estrutura 
arquitetônica, musical, pictórica, arte de tapeçaria, jogo de quebra-cabeça constituem 
expressões figuradas constantemente empregadas para caracterizar a estrutura narrativa do 
Novo Romance Francês. Seu uso atendia a uma procura por espacializar o tempo da ação, que 
abandonava um desenvolvimento sucessivo como uma relação de causa e efeito da história 
para se correlacionar entre instantes lembrados, relembrados ou imaginados, intuindo no leitor
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29 p.63 de Poéticas em Confronto, Nove Novena e o Novo Romance.
30 p.49 de Poéticas em Confronto...
31 p.49 de Poéticas em Confronto...

uma idéia sobre a consciência do sujeito - personagem ou narrador - pela manifestação desta 
no mundo. A consciência é, então, a lógica da correlação entre instantes dispersos na 
aparência, no tempo e no espaço; o que equivale a dizer que a figura do jogo usada na 
narrativa de instantes não sucessivos representa o “jogo da consciência” (do personagem ou 
do narrador), sendo que a manifestação de “alguma” consciência - que se apresenta na escrita 
como a do narrador “que a escreve” ou do personagem “que a vive” - será a união lógica 
desses instantes. E interessante notar que a consciência, vista como jogo e não sendo 
identificada “a priori”, também produz, para interpretar o texto, uma terceira idéia de 
representação que é a consciência “do leitor”: este a usará para descobrir ou intuir os 
fenômenos de sua manifestação (consciência) no universo das coisas e dos lugares descritos 
no novo romance. Conforme Nitrini: A descrição constitui, portanto, um instrumento básico 
que torna possível o acesso concomitante ao sujeito e ao objeto, isto é, à personagem e à 
realidade ficional, ao revelar a própria personagem e ao levar em consideração as partes 
integrantes da realidade total vista e vivida.29

Uma das mais técnicas mais utilizadas para isto foi a analogia: instantes iguais, 
repetidos propositadamente para barrar a sucessão de fatos e prender a atenção do leitor nos 
detalhes que são minunciosamente inseridos a cada repetição, num processo que consiste - de 
acordo com Daniel Christoff - em modificar livremente pela imaginação as relações nas 
quais o objeto é representado -, pemitindo, assim, reterem-se as invariantes e atingir-se a 
essência f9 Isto corresponderia, segundo S.Nitrini, a uma espécie de variação livre de 

5 1

pequenas parcelas do real vivido, dentro da nova ficção . Para o leitor, o recurso da 
analogia é o jogo proposto - no livro - em adivinhar onde está o sujeito - personagem ou 
narrador - na manifestação desta consciência “oculta no momento vivido”. Por este fato, um 
dos nomes atribuídos à escola dos novos romancistas (Nouveau Roman) foi “Novo 
Realismo”. Outra idéia sobre a analogia é a composição de fragmentos narrativos com um 
conteúdo semelhante ao do argumento narrativo, que é uma espécie de metalinguagem da 
história, descrita pelo conceito de “myse-en-abyme”: Expressão tirada do vocabulário 
heráldico - um brasão dentro de outro - designa uma parte da obra que contém,
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“... patamar por patamar, a arte romanesca ocidental opera uma redução da 
pessoa e afrouxa os liames que os homens podem ter entre si. Se jogava um 
véu de subjetivismo sobre as relações sociais “reais”, o romance de Proust 
permanecia, ainda, entretanto, humanista. Mas tirando este véu, a chamada 
escola do olhar vai revelar que, depois de um século de economia de mercado 
suas relações não são mais humanas tomam-se coisas. Semelhante processo, 
repetimos, não é absolutamente particular ao romance francês. Dos americanos 
Salinger, Bellow, Burroughs aos jovens romancistas alemães de hoje, todos os

reduzidamente, os elementos essenciais do conjunto, uma espécie de modelo reduzido e 
análogo que se descobre no romance . Isto também é uma analogia - um elemento da 
história que repete ou reitera o sentido conjunto dessa mesma história - e servirá para 
analisarmos, adiante, suas implicações em O Ano Passado em Marienbad.

Intervém neste aspecto a observação de Jean Ricardou, em Le Nouveau Roman, 
descrita por S.Nitrini33, sobre a ilusão referencial e a ilusão de literariedade'. a primeira é 
típica dos romances tradicionais e a segunda, dos novos romances. O predomínio da ilusão de 
literariedade nos novos romances lança uma nova dimensão temporal na narrativa: o tempo 
da escritura introduz-se no tempo da ficção e acaba por suplantá-lo, em outros termos, o 
tempo da enunciação prevalece sobre o tempo do enunciado.34 Assim, a obra novo- 
romancista prioriza a descrição da cena, que absorve o enredo, preenche a narrativa com 
espaços vazios ou nulos de dramaturgia. A ilusão referencial é pontuada pelo movimento 
externo do personagem (drama) e pela sucessão de cenas; a literariedade lança a 
simultaneidade das cenas, pontuadas pelo movimento interno do personagem.

Conseqiientemente, o tempo na escrita novo-romancista é, também, metafísico ou 
metalinguístico; é um elemento narrativo. E esta também será a concepção do personagem 
novo-romancista, que não terá lugar no tecido social; comparado à antiga apresentação do 
personagem, inserido nesse contexto, ele perde seu caráter, é desumanizado: um mecanismo. 
Como observou Michel Zeraffa:

32 p.42 (nota de rodapé) de Poéticas em Confronto...
33 p.54 de Poéticas em Confronto...
34 p.54 de Poéticas em Confronto...
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Alain Robbe-Grillet nasceu em Brest (Finistère, noroeste da França) em 1922, numa 

família de cientistas e engenheiros; tendo feito o ensino médio e fundamental nos Colégios 

(Licées) de Brest, Buffon e St. Louis. Formado em Agronomia em 1944, trabalhou em 

atividades ligadas a tal até 1955: desconsiderando o trabalho numa fábrica de tanques alemães 

na Segunda Guerra Mundial, Robbe-Grillet estudou em Institutos como o Nacional de 

Estatísticas de Paris de 1945 a 49 e no de Safras e Frutas Coloniais de 49 a 51; depois, como 

engenheiro agrónomo, supervisionava plantações de banana na Martinica. Escreveu seu

35 p.58 is Poéticas em Confronto. A referência à citação é do livro de Zeraffa: Romance et societé. Paris, PUF, 
1976, p. 145-46.
36 Adorno, Theodor W.:Posição do Narrador no Romance Contemporâneo: Notas de Literatura. Ong.Noten zur 
Literatur. Tradução e apresentação de Jorge de Almeida. Editora 34, S.Paulo, 2003, p.63.

escritores que consideram o romance ou a narrativa come obra de arte têm em 

comum o tema profundo da não-comunicação entre os seres ou se preferimos, 
uma profunda ironia com relação à própria idéia de sociedade.”35

Já para Adorno : Nenhuma obra de arte moderna que valha alguma coisa deixa de 

encontrar prazer na dissonância e no abandono. Mas, na medida em que essas obras de arte 

encarnam sem compromisso justamente o horror, remetendo toda a felicidade da 

contemplação à pureza de tal expressão, elas servem à liberdade, da qual a produção média 

oferece apenas um indício, porque não testemunha o que sucedeu ao indivíduo da era liberal. 

Essas obras estão acima da controvérsia entre arte engajada e arte pela arte, acima da 

alternativa entre a vulgaridade da arte tendenciosa e a vulgaridade da arte desfrutável. E 

nesse parâmetro que o novo romance contemporâneo quer se inserir, conduzindo o autor e o 

espectador a uma reintegração de suas consciências, que são questionadas pela própria obra; 

porque esta, estruturada para a representação do real, indefine - no entanto - qual é o 

compromisso desta mesma representação em si - o que “a obra quer discutir”. Ao mesmo 

tempo, a obra não pode ser desfrutada por não haver nela sentido nem história para desfrutar; 

só lhe resta entregar o leitor à sua própria percepção.



42

21

As peças à convicção do drama policial nos dão, paradoxalmente, uma imagem hem 

justa desta situação, os elementos recolhidos pelos inspetores - objeto abandonado no local

Mas você sabe que não existe mais algo como o crime perfeito; devemos olhar para a 

tormenta que tem de existir em algum lugar.

Aonde vai procurar? Não se confunda com isto, senhor: este é o trabalho de 

especialistas, eles obviamente terão deixado poucas coisas para escolher; mas o que faz as 

poucas pistas que temos inúteis é nossa inabilidade em testá-las contra seja quem for.

primeiro romance ainda atuando nesta profissão, num laboratório de sua irmã: Un Régicide 

(Um Regicida37). Sua primeira publicação data de 1953: Les Gommes38.

Vejamos um trecho desta obra:39

37 Robbe-Grillet, Alain: Les Éditions de Minuit, Paris 1949. Alguns críticos afirmam que a primeira publicação 
deste livro surgiu só em 1978.
38 Robbe-Grillet, Alain: Les Éditions de Minuit, Paris 1953.
J’ De uma passagem do romance traduzida em inglês-(from The Erasers)'. "But you know there's no such thing 
as the perfect crime; we must look for the flaw that has to exist somewhere." "Where are you going to look? 
Make no mislake aboul il, monsieur: llús is the work of specialists, lheyve obviously left few lliings to chance, 
but what makes the few clues we have useless is our inability to test them against anything else."
40 La Reprise: Les Éditions de Minuit, Paris 2001.
41 Robbe-Grillet, Alain: Pour un Nouveau Roman, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961, p.21.
42 Livre tradução do original: “ Les piéces à conviction du drame policier nous donnent, paradoxalement, une 
assez juste image de cette situation. Les éléments recueillis par les inspecteurs - objet abandonné sur les lieux du 
crime, mouvement fixé sur une photographie, phrase entendue par un témoin - semble surtout, d'abord, appeler 
une explication, n'exister qu'en fonction de lur rôle dans une affaire qui les dépasse. Voilá dejá que les théories 
commencent à s'échafauder; le judge d'instruction essaie détablir un lien logique et nécessaire entre les choses; 
on croit que tout va se résoudre en un faisceau banal de causes et de conséquences, d intentions et de hasards... / 
Mais 1’histoire se met à foisonner de façon inquiétante: les témoins se contredisent, 1'accusé multiplie les álibis, 
de nouveaux élément surgissent dont on n avait pas tenu compte... Et toujours il faut en revenir aux indices 
enregistrés: la position exacte d'un meuble, Iça forme et la fréquence d une empreinte, le mot inscrit dans une 
message. On a 1’impression, de plus en plus, qu 'il n'y a rien d autre de vrai. Ils peuvent bien cacher un mystère, 
ou le trahir, ces éléments que se jouent des systèmes n'ont qu une qualité sérieuse, évidente, c'est d'être lá.

Romance de caráter policial (gênero que acompanhou a sua preferência até a última de 

suas obras: “A Reprise”40), “Les Gommes” (Os Apagadores) ou narrava um crime cujas pistas 

no local eram fatias de tomate recortadas e dispostas geometricamente, sem aparente conexão 

com o fato, descritas por vários personagens e pelo próprio autor numa confusão de pontos de 

vista. Em seu ensaio Une Voie pour le Roman Futur 41, há uma observação sobre esta 

preferência:
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O silêncio de Robbe-Grillet sobre o coração romântico das coisas não é um silêncio 

alusivo ou sacral, é um silêncio que funde irremediavelmente o limite de um objeto, não sobre 

o mesmo: a fatia de um tomate posta num sanduíche é descrita no método de Robbe-Grillet 

constituindo um objeto sem hereditariedade, sem ligações e sem referências, um objeto 

impertinente, rigorosamente fechado nas ordem de suas partículas, nada sugestivo a não ser 

dele mesmo, e não introduzindo o leitor num acontecimento funcional ou substancial”. ”A 

condição do homem-observador é estar lá. ” Os objetos de Robbe-Grillet são feitos para estar 

lá. Toda arte do autor é dar ao objeto um ‘‘estar lá ” e lhe desocupar de um “ser/significar 

qualquer coisa ”.

Sintetizando, Robbe-Grillet fugia de analogias antropomórficas, do simbolismo, da 

semiologia: não lhe interessava o humanismo que vê o mundo à imagem e semelhança do 

homem expresso através de adjetivos e metáforas; sua análise se encontrava numa 

convivência ambígua e frustrada com o mundo, restabelecendo a distância entre as coisas. O

Ainda sobre o livro, Roland Barthes escreveu um trecho de ensaio denominado 

Literatura Objetiva43:

do crime, movimentos fixados num fotografia, frase entendida por uma testemunha ■ parecem 

sobretudo, a princípio, chamar uma explicação, não existindo que em função de seu papel 

num caso que se desenrola. Aí as teorias começam a esquentar: o juízo da intrução ensaia 

estabelecer um ponto lógico e necessário entre as coisas; acredita-se que tudo vai se resolver 

em um facho banal de causas e consequências, intenções e sortes...

Mas a história se põe a fluir de maneira inquietante: as testemunhas se contradizem, 

o acusado multiplica seus álibis, novos elementos surgem de onde não se havia anteriormente 

dado conta... E sempre fazem retroceder a indícios registrados: a posição exata de um móvel, 

a forma e a frequência de uma marca, a palavra escrita numa mensagem. Temos a 

impressão, mais e mais, que não há nada além de outra verdade. Eles podem esconder um 

mistério, ou traí-lo, esses elementos que jogam com os sistemas não teriam mais que uma 

qualidade evidente, que é a de estar lá.
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objeto, como uma resistência ótica à nossa compreensão, entornava passagens descritivas 
desenvolvendo-se ao ponto em que retomam o autor (e o leitor) a si mesmos: um enigma 
universal. Se alguém quisesse pular essas passagens, não perderia detalhes da construção de 
um clima de suspense, amor, revolta... como nos romances tradicionais; chegando ao fim do 
livro sem entender o que foi escrito, já que as descrições aparentemente constatam apenas a 
presença das coisas. Coisas sem função simbólica, que não exploram uma eventual 
profundidade do mundo. Coisas que percorrem a superfície sem preencher significados. 
Grillet ora encontrava na escrita a sua antiga função científica de analisar a matéria, o objeto, 
sem dotá-lo de uma identidade subjetiva, aprofundando a pesquisa em sua textura, seu sabor, 
dissecando-o e abrindo a sua compreensão para nada além de suas funções primárias. Como o 
leitor reagia? Com indiferença ou interpretando estas fatias de tomate com uma liberdade sua, 
não imposta pelo escritor; o autor entregava ao leitor a conclusão sobre a análise (do material, 
da fatia, do texto).

Em 1955, toma-se consultor literário das Edições de Minuit (Les Editions de Minuit); 
a mesma editora que publicou e até hoje publica seus trabalhos, dirigida por Jérôme Lindon e 
que reuniu autores como, além de Robbe-Grillet: Claude Simon, Nathalie Sarraute, Michel 
Butor, Jacques Derrida e Pierre Bourdieu. Embora pertencentes a esse processo de 
modernização que outros autores experimentaram, esses novos-romancistas enfrentaram mais 
aversão da crítica; as respostas (aos críticos) de Robbe-Grillet (tido como um cientista, 
teórico, artificialista e inimigo da visão subjetiva do ser humano) saíram no ensaio Nouveau 
Roman, Homme Nouveau (1961 )44:

O Novo Romance não é uma teoria, mas uma procura 45(ou pesquisa): enquanto a 
crítica vê o Nouveau Roman como um artifício teórico.

O Novo Romance não faz mais que perseguir uma evolução constante do gênero 46: 
ressaltando que outros escritores já haviam feito todas as reformas na estrutura narrativa que 
apontam para a época do Nouveau Roman.

43 Essais Critiques, Le Seuil, 1964.
44 Robbe-Grillet, Alain: Pour un Nouveau Roman, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961, p.l 13-121. A íntegra 
desta proposta está publicada no APÊNDICE I deste trabalho.
45 Ver APÊNDICE I: “Le Nouveau Roman n'est pas une théorie, c'est une recherche.”
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46 Ver APENDICE I: 
romanesque.”
47 Ver APÊNDICE I:
48 Ver APÊNDICE I:
49 Ver APÊNDICE I:
50 Ver APÊNDICE I:
51 Ver APÊNDICE I:

49 : uma recusa ao

“Le Nouveau Roman ne s'interesse qu'à l'homme et à sa situation dans le monde.”
“Le Nouveau Roman ne vise qu'à une subjectivité totale.”
“Le Nouveau Roman sadresse à tous les hommes de bonne foi.”
“Le Nouveau Roman ne propose pas de signification toute faite.”
“Le seul engagement possible, pour l écrivain, c est la littérature.”

O Ncvo Romance não se interessa por nada além do homem e sua situação no mundo 
: resposta ao pensamento sobre o Nouveau Roman como “Romance Objetivo”, ou seja, seu 

suposto caráter materialista.
O Novo Romance não visa mais que a uma subjetividade total 48: seu propósito é 

contribuir para que o leitor busque a sua própria identificação, significância e imaginação; ao 
contrário de distanciá-lo da leitura, como sugere a crítica.

O Novo Romance se dirige a todos os homens de boa vontade 
direcionamento que parte do autor para o leitor quando dota a narrativa de significados pre
estabelecidos, ou quando cria um universo na narrativa cuja ordem e sentido são 
inquestionáveis.

O Novo Romance não propõe significados pré-estabelecidos50: pelo mesmo motivo.
O único engajamento possível, para o escritor, é a literatura 51: condenando a prática 

da literatura panfletária ou de engajamento sócio-político.
Quando preenche a narrativa com detalhes cenográficos e objetos de cena, Grillet 

buscaria a objetivação de tudo, que é a cisão do olhar sobre as coisas e seu reflexo em si / o 
sujeito do olhar; o olhar neutro, inconsistente, estéril. Quando Grillet responde que o Novo 
Romance visa à “subjetividade total”, explica que a neutralidade de seu olhar narrativo 
procura expandir as visões que cada sujeito teria ou poderia ter caso se visse diante da cena; 
assim, a “neutralidade visando a pluralidade”, os múltiplos sujeitos que partiriam do mesmo 
olhar inicialmente neutro sobre as coisas. Assume, assim, a noção do personagem no romance 
como um sujeito que, pela sua indefinição se converteria em todos os possíveis que o leitor 
imagine, inclusive ele próprio, ou seja: transfere a visão subjetiva do autor e seu personagem 
(no romance tradicional) para o leitor (no Novo Romance). Analogamente, Grillet reafirma 
esta intenção quando diz que o Novo Romance “não propõe significados pré-estabelecidos” e 
“não se interessa por nada além do homem e sua situação no mundo”: ambas são uma procura 
por libertar o leitor de sua passividade na aceitação do universo proposto - pelo escritor - no
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Paradoxo? Por que um estilo tão relacionado com intelectualidade e complexidade 
poderia ser chamado de entretenimento? Mas lembremos que xadrez é um entretenimento, 
independente (ou por causa) das dificuldades que imponha ao jogador, ou seja, um 
entretenimento cerebral. O entretenimento, em vários casos mas principalmente no cinema e 
TV da atualidade, costuma ter seu sentido ligado ao ócio, a desligar o cérebro ou 
desconcentrar-se; mas isto não fez parte da procura do Nouveau Roman; sua relação com o 
jogo cerebral, com o quebra-cabeças, fica cada vez maior se analisarmos a obra de Grillet e os 
filmes que derivaram desta procura novo-romancista, desde o gosto por novelas policiais 
(onde o interesse está em achar o autor do crime por pistas aparentemente indecifráveis, o que 
também é um jogo) até o espaço dado por um jogo de palitos chineses, entre outros53, na 
trama de Marienbad. Isto serviria para libertar o leitor ou o espectador? Fazê-lo jogar? A 
finalidade desta procura novo-romancista parece ser, até o momento, o exercício do jogo e da 
metáfora do jogo para aguçar sentidos, expandir a percepção humana, desenvolver 
raciocínios; indireta e genericamente, podemos ligar esta proposta com o desenvolvimento do 
homem e sua percepção no mundo, que faz do Nouveau Roman uma busca que na sua 
simplicidade conceituai alcança uma complexidade estrutural; um ensaio labiríntico, 
sugestivo, onde o não-engajamento é a anuência a um universo maior que a ideologia e que

livro e trazê-lo a si, sua situação e seus ideais, que se refletem como a um personagem em 
cena. A recusa ao engajamento formal; quando diz que o único engajamento possível, para o 
escritor, “é a literatura”, também sublinha esta intenção de liberdade; o leitor não deverá ser 
conduzido - na narrativa - por ideais que não sejam os seus, que não os possua de livre 
arbítrio; o leitor não deve ser reeducado ou conscientizado, mas “libertado” (em consequência 
da libertação das formas literárias). Mas também se aproxima, este conceito, do mecanismo 
da “procura” contra a “teoria” e de o Novo Romance não fazer mais que “perseguir uma 
evolução constante do gênero”: o que interessaria a Robbe-Grillet e aos novos romancistas é a 
arte em si mesmo e seu efeito entretenedor/libertador da condição quotidiana do homem 
contemporâneo, que Grillet descreve como o indivíduo sem nome, sumido na multidão, com 
um número de RG .

52 Robbe-Grillet, Alain: Pour un Nouveau Roman, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961, p.28: “Peut-être n'est-ce 
pas un progrès, mais il est certain que l epoque actuelle est plutôt celle du numero matricule. Le destin du monde 
a cesse, pour nous, de s'identifier à 1'ascension ou à la chute de quelques hommes, de quelques familles. ...” 
33 analisaremos em outros capítulos o jogo e a metáfora do jogo no Ano Passado em Marienbad.
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continua em expansão, restando a nós exercitarmos as dúvidas - quaisquer que elas sejam - 
para apurar os sentidos e o raciocínio.

Aí, a proposta do Nouveau Roman chega à complexidade que a inviabiliza: o 
reducionismo à figura do jogo, para um objetivo tão abrangente, obrigou o autor a criar mais 
espaços e objetos que se intercalem, pontos de vista que se confundam, um embaralhamento 
de instantes que ainda possam ter um fio condutor (a ser descoberto na leitura)... até o 
instante que o leitor se pergunta por que busca está sendo confundido; se está diante de uma 
representação universal absoluta (que foge ao alcance do ser humano) ou de um artifício 
propositadamente embaralhado. E, quando Robbe-Grillet compara o ponto de vista e a 
ordenação do autor, sua criação de um universo próprio na obra e daí a comparação do autor 
com Deus34; mas o estilo de Robbe-Grillet, de anular a perspectiva do narrador, a quê 

tenderia? Sua ausência de foco narrativo suscita um foco múltiplo, universal - e também - 
divino. Outra análise foi dada por Rosenfeld55, comparando a pintura moderna com a situação 
do romance moderno: a anulação de um dos pólos (homem ou mundo) para anular a 
perspectiva produziria, no romance, uma absorção do mundo (objeto) no homem (como 
narrador, seu fluxo psíquico vira o universo), ou uma absorção do homem no mundo (o 
universo absorve o narrador). O Nouveau Roman parece estar na segunda hipótese, 
radicalizando a absorção do narrador no universo narrado; e isto remete ao mesmo problema: 
estaria o narrador - absorvido - ausente, ou converteria-se num espírito onipresente no 
universo (do romance)?

O equilíbrio desta literatura, como também observou Rosenfeld, é frágil; e por isso tão 
suscetível a críticas ou a conflitos que o poeta G.Benn56 chamou de “catástrofe esquizóide”, 
quando a perspectiva (ou o foco narrativo, no romance), que era um recurso para ordenar o

Ver Apêndice I deste trabalho: “Quem é esse narrador oniciente, onipresente, que se coloca em tudo ao mesmo 
tempo, que vê o certo e o inverso das coisas... Não pode ser mais que um Deus. ... E em nossos livros, ao 
contrário, é um homem que vê, que sente, que imagina, um homem situado no espaço e no tempo, condicionado 
por suas paixões, um homem como você e eu.”

5 Rosenfeld, Anatol: Texto Contexto. Capítulo: Reflexões sobre o Romance Moderno. Ed.Perspectiva, 2a 
Edição, S.Paulo, 1973, p.87: “ O que se verifica, é o seguinte, posto em termos esquemáticos e simplificados: se 
a perspectiva é expressão de uma relação entre dois pólos, sendo um o homem e o outro o mundo projetado, dá- 
se agora uma ruptura completa, um dos pólos é eliminado e com isso desaparece a perspectiva. Num caso, resta 
só o fluxo da vida psiquica que absorveu totalmente o mundo (seria o caso de Kandinsky e seus seguidores); 
noutro caso, resta só o mundo, reduzido a estruturas geométricas em equilíbrio que, por sua vez absorvem o 
homem (seria o caso de Mondrian e dos seus seguidores).”
56 referência a uma citação de Anatol Rosenfeld, p.88. Texto. Contexto. Capítulo: Reflexões sobre o Romance 
Moderno. Ed.Perspectiva, 2a Edição, S.Paulo, 1973.
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mundo, é extinta, deixa um abismo entre o homem e o mundo; dissipa a compreensão da 
natureza de qualquer objeto; troca a ordem pela angústia. A ver se a intenção novo-romancista 
e de Robbe-Grillet produziu obras que ponderassem o estilo e as formas da arte com a leitura, 
a compreensão, e algum equilíbrio.
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57 Trufiãut, François: "Une certaine tendance du cinema français", Les Cahiers du cinéma, N° 31, 1954. Texto 
compilado por Jean Douchet na página http://cours.cegep-st-ierome.cq.ca/5 30-gib-p/une.htm
58 DIX OU DOUZE F1LMS: o texto integral deste manifesto está no Apêndice II deste trabalho.
59 O Código de Hayes: Apêndice III deste trabalho.
60 ON REGRETTE PRÉVERT: Apêndice II deste trabalho.
61 REALISME PSYCHOLOGIQUE, NI REEL, NI PSYCHOLOGIQUE: Apêndice II deste trabalho.
62 Nesta época não só havia a poliítica centro-direitista (American Way of Life) nos EUA como uma doutrina 
elaborada pelo Senador McCarthy (machartismo) que prenunciava a guerra-fria instalando um Comité de 
Atividades Antiamericanas no Senado, com a função de investigar e julgar cidadãos potencialmente adeptos do 
comunismo que inspirariam esta ideologia em suas obras. Vários roteiristas de hollywood, nesta época, perderam 
o emprego ou foram obrigados a assinar roteiros com pseudónimos ou até alugando outros nomes que não 
constavam na “iista-negra" dos estúdios.

Em 1954, um grupo de inicialmente quatro críticos da revista Cahiers du Cinéma 

(François Truffaut, Jean-Luc Goddard, Claude Chabrol e Eric Rhomer), enunciam uma série 

de preceitos sobre a condição do cinema (em especial do cinema francês) nos anos cinquenta; 

e Truffaut publica nesta mesma revista um artigo intitulado Uma Certa Tendência do Cinema 

Francês . Gerado a partir da análise de alguns filmes , Truffaut pressupõe, dentro do 

cinema americano, obras que “traem” (considerando a tendência desta cinematografia em 

apagar critérios subjetivos de análise psicológica e social do enredo) uma imparcialidade 

autoral em nome da suposta aceitação do público por histórias naturalistas e moralmente 

edificantes, extraídas das regras puritanas dos estúdios de Hollywood39 e também camufladas 

sob os critérios de “tradição” e “qualidade”. Defendia a ambiguidade na criação dos 

personagens por um caráter realista (pensando nos tipos que Hollywood criava cuja intenção 

era guiar o espectador por ideais construtivistas, não obstante o descompromisso do 

personagem com o ser real), elevando o fascínio por sua trajetória, que foi explicado adiante60 

como o cinema do pós-guerra se pôs a reverter esta tendência de ambiguidade como liberdade 
de criação. A procura por um realismo psicológico61, que exibisse o drama dos personagens 

num sentido universal de compreensão (não particularizado, pois embasado numa ciência), 

amarrou as formas cinematográficas a histórias semelhantes desenvolvidas em critérios 

semelhantes, num aborrecimento que futuramente rotulou esse mesmo cinema uniforme de 

“comercial” ou feito unicamente para fins comerciais (indiretamente sugerindo a manipulação 

dos estúdios, visando a política familiar de centro-direita x). A complacência do cinema 

(francês e internacional, numa maior escala) para com este formato deve ter sua

http://cours.cegep-st-ierome.cq.ca/5_30-gib-p/une.htm
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63 MISE EN SCENE, METTEUREN SCENE, TEXTES: Apêndice II deste trabalho.
64 ON ME DIRA ENCORE: Apêndice II deste trabalho.
65 TOUS DE BOURGEOIS: Apêndice II deste trabalho.
66 COMME ON SE REFILE UNE BONNE ADRESSE: Apêndice II deste trabalho.

responsabilidade compartilhada entre os roteiristas e diretores63 perseguidos por este costume 
ou que auto-renunciavam a expor suas próprias impressões, fazendo-se necessária uma 
revisão de procedimentos, seja dos realizadores, seja da crítica especializada, para devolver a 
eles o direito de autoria e expressão nas obras. Respondendo a imediata questão sobre que 
tipo de obra pretende-se defender64, o manifesto explica e denuncia os critérios de tradição, 
qualidade e realismo psicológico no cinema, afastando-o de uma procura por adaptar histórias 
para uma contemplação passiva do público65 interessado em ver - seja a tragédia de seus 
semelhantes ou a comédia dos dessemelhantes - nada que interfira na construção de 
propósitos morais, ou que faça o espectador duvidar de sua posição (ou distanciamento) 
perante esses personagens e seus fatos.

Num tom irónico de Truffaut - só para repetir ao público que se identifica com os 
“heróis” dos filmes, que ele acabará acreditando e um dia compreenderá que o corno 
bonachão às desaventuras de que lhes pede para compartilhar (um pouco) e de rir (muito) 
não é como ele pensa seu primo ou vizinho mas ele mesmo,...66 -, uma nova forma de cinema 
compreenderia a livre-formatação, a livre-identificação e a livre-iniciativa. O motivo de 
renunciar a tantos critérios (qualidade, tradição, realismo psicológico...) e trazer o cinema de 
volta aos domínios dos realizadores (roteiristas e diretores) seria reeducar o público, 
identifícando-o com os personagens, por mais ridículos ou incongruentes que sejam; uma 
premissa ambígua, já que reeducar sugere uma interpretação dirigida para outra ética, mas o 
manifesto passou pela crítica como irreverente e desmitifícador, jovial em sua essência, 
renovador em seu conteúdo; um impulso da Nouvelle Vague em derrubar conceitos para que 
nasça um novo cinema. Os cineastas admirados - notoriamente os americanos ou que 
trabalhavam para a indústria americana (Hawks, Hitchcock, John Ford...) tinham um 
classicismo acadêmico nas obras, mas expressavam algo além da história dos personagens; 
suas opiniões, seu modo de ver, revelavam-se na estrutura do filme: planos, sequências, 
composições e direção de atores.

Este manifesto foi reconhecido por Pierre Billard como a pedra de fundação do que 
denominou “Nouvelle Vague” ou “Nova Onda” em francês; um termo que apareceu pela
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primeira vez no diário L 'Express de 03 de outubro de 1957, escrito por Françoise Giroud num 
artigo sobre a juventude e o desejo de mudança que ela tinha sobre a sociedade francesa (não 
havia neste artigo alguma relação com o cinema); posteriormente, Giroud publicou o livro La 
Nouvelle Vague, portrait de la Jeunesse, inspirando Claude Chabrol a batizar esta nova 
geração67 no cinema, o movimento repercutiu em outros países (Itália, Brasil, Argentina, 
Polónia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental, Inglaterra) rebatizado de “Cinema 
Novo”; do final da década de 50 até o início dos anos oitenta, dominou o cenário do cinema 
“independente”(não relacionado com grandes produções em Estúdios de Hollywood) 
internacional e criou uma forma de expressão com seus primeiros filmes: Jacques Rivette 
(Coup du Berger, 1956), Eric Rohmer (Véronique et son Cancre, 1958), François Truffaut 
(Les Quatre Cents Coups, lançado no Brasil como Os Incompreendidos, 1958), Jean-Luc 
Goddard (A Bout de Soufflé - O Acossado, 1959), Claude Chabrol (Les Cousins - Os Primos, 
1960). Com o tempo, outros cineastas foram considerados contemporâneos: Roger Vadim - Et 
Dieu Créa la Femme (E Deus criou a Mulher, 1956), Louis Malle - L'ascenseur pour 
1'échafaud (Elevador para o Cadafalso, 1957), Robert Bresson - Pick-Pocket (O Batedor de 
Carteiras, 1958) e Alain Resnais - Hiroshima mon Amour (Hiroshima meu Amor, 1959). 
Eram obras simples - policiais, dramas, comédias... - e não raro conjugava (ou procurava 
conjugar) todos os gêneros; notava-se uma personalidade encravada na construção do enredo, 
das sequências, uma livre movimentação de câmera, uma montagem original que alternava 
planos como idéias possíveis caminhando em sentidos diversos, combinando-se à famosa 
“ambiguidade” dos personagens; estes (personagens) não seriam julgados pelo espectador, 
mas compreendidos por ele (espectador). Outras características identificadas com a Nouvelle 
Vague - filmagens em locações contra estúdios, câmera na mão, equipe mínima, atores não- 
profissionais, uso da luz natural... - assemelha-a com propostas anteriores como o neo- 
realismo italiano da segunda metade dos anos quarenta e com princípios documentais que 
François Reichenbach - documentarista - usou num trabalho filmado em Marrocos (em 1955, 
mas documentaristas ingleses das décadas de 20 e 30 faziam coisas semelhantes com ótimos

67 Nouvelle Vague, Jean Douchet, 1998, Hazan. La Nouvelle Vague, Antoine de Baecque, 1998. Citação de 
Claude Chabrol: “Si la grande presse a tant parlé de nous, c'est qúon voulait imposer l*équation: de Gaulle égale 
renouveau. Dans le cinéma comme ailleurs. (...) Nous avons été promu comme une marque de savonettes pour 
vendre la politique de Mendès-France." Pierre Billard, em 1958, chamou a atenção que o termo “Nouvelle 
Vague” se aplicaria a esta geração de novos cineastas.
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Alain Resnais sempre usou roteiristas para os seus filmes, sem ser descaracterizado 

pelos críticos como autor. Seu método consistia, a grosso modo, em trabalhar com escritores 

não-roteiristas (Jean Cayrol, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet...) buscando uma idéia

Henri Laborit68: (...) Na França, ao mesmo tempo em que a Nouvelle Vague 

lançou um cinema de corpos que mobilizavam todo o pensamento, Resnais 

criou um cinema do cérebro que investia sobre os corpos.

resultados) com película de alta sensibilidade que dispensava iluminação artificial e filmagens 

sem pose, como fotos still: simplificações de baixo orçamento em busca de linguagem própria 

mas que, para as gerações seguintes do cinema independente, viraram fetiches; seu rigor 

prendeu-se à liberdade de pensamento, à livre-iniciativa.

uma fôrma de bolo. Joga-se a massa dentro, e ela cresce 

livremente”(l). Lendo certas declarações de Resnais, seria possível acreditar 

que seu papel se limita a ilustrar, a transpor para imagens os textos que ele 

pede a escritores. A realidade é bem outra. Se Resnais precisa de um 

roteirista, não é para se submeter a ele. "Isso poderia acontecer, por exemplo, 

se se tratasse de adaptar, se eu filmasse um livro de Alain Robbe-Grillet, que 

eu mesmo ou outros fizessem sua adaptação. Aí talvez eu teria a impressão de 

me submeter a alguma coisa, uma vez que seria o caso de algo que já existe. 

Mas a partir do momento em que o roteiro é feito sob encomenda, e quando o 

encenador guarda a liberdade total de aceitá-lo ou não, não se trata mais de 

se sujeitar a ele ou não ”(2).69

68 Cahiers du Cinema, Ed.Especial: Nouvelle Vague, uma Lenda em Questão, Janeiro/99.
69 Extraído de “Alain Resnais ou a Criação no Cinema”: Bemard Pingaud e Pierre Samson, tradução de 
T.C.Netto, Editora Documentos, São Paulo, 1969. Os trechos (1) e (2) foram extraídos, por nota do autor, 
respectivamente das Revistas: Cinema 64, n°91; e Image et Son, n°148, fevereiro de 1962.
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apropriada para adaptações cinematográficas, ainda que dispersa das técnicas de construção e 
formatação de roteiro; muitas vezes, pedia a eles mais história que a empregada no roteiro, 
narrativas paralelas que documentassem a integridade dos personagens, seus sonhos, suas 
ambições, e que não seriam filmadas mas dirigiriam a sua compreensão sobre eles'u. Nascido 
em 1922, demonstrava interesse, inicialmente, por teatro e pela comédia (gênero que ele 
considerava intermediário de suas obras); mas traça a sua carreira no cinema com filmes 
documentários sobre a pintura e artes plásticas: Van Gogh (1948), Guernica (1950), Les 
Statues Meurent Aussi (As Estátuas Também Morrem, co-realização com Chris Marker, 
1953), Toute la Mémoire du Monde (Toda a memória do Mundo, 1956), Le Chant du styrène 
(O Canto do Estireno, 1958); filmes feitos sob encomenda para museus e intituições afins. 
Resnais aproveitava as artes visuais para desenvolver um sentido de interpretação da natureza 
humana. Mas Noite e Neblina (Nuit et Brouillard, 1955) marca uma etapa de socialização 
interpretativa. Diferente do teor de entrevistas, exposição de personagens no meio-ambiente 
Noite e Neblina seria a rigor menos documental e mais poético, na ilustração de um texto de 
Jean Cayrol - em off -, onde a câmera se preocupa em seguir a narrativa em sequências lentas, 
exposições coerentes com uma ambientação climática (um campo de concentração nazista 
abandonado nos anos cinquenta) e menos lógico-racional, até o momento em que junto ao 
texto se desdobram as imagens antigas. O campo sem vida e o campo com vida justificam 
uma intenção de retomar algo que o presente procura esquecer, diríamos uma “contra- 
intenção” do momento presente: a Europa se reconstruindo no esquecimento e a lembrança da 
Europa que se autodestruiu é o primeiro conflito deste média-metragem. Como o filme não dá 
voz a personagens que estiveram no local, a idéia que nos parece é a de captar um estado 
neutro, coletivo; o que vemos e o que se esconde da nossa visão. De outra maneira, o 
holocausto não é estudado em sua raiz, pesquisadas ou analisadas as suas causas; o holocausto 
nos é exposto e o filme faria o espectador “sentir”, “experimentar” a sua visão (do 
holocausto). Não obstante o critério de exposição das imagens coladas à narrativa, ou seja, os

7uDepoimento de Alain Resnais na Revista Cinéma 59, n°38. Esta “continuidade subterrânea” do filme foi 
publicada por Marguerite Duras, em apêndice ao roteiro, com o titulo “As evidências noturnas” (fonte: Bemard 
pingaud e Pierre Samson, Alain Resnais ou a ciração no cinema, trad.T.C. Neto, Ed.Documentos, S.Paulo, 1969, 
p.18)
“A seguir, pedi a ela (Duras) que escrevesse toda a história dos acontecimentos e dos personagens como se 
devêssemos filmá-la integralmente. Queríamos tudo saber deles, ter uma base sobre a qual edificar.
Esclarecíamos todos esses pontos no decorrer de nossos encontros e fazia com que ela escrevesse tudo ”
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artifícios da montagem e da direção do filme sendo suficientes para explorar um argumento 
sem depoimentos e com constatações próprias, o trabalho passa como superficial, sem indicar 
algo mais na sua concepção; visualmente é apenas um panorama, que ganha algum conteúdo 
na locução. Mas se desvia da banalidade quando proporciona ao público estar no local e tirar 
suas próprias conclusões além da visão do autor, seja ele diretor ou roteirista: o horror é fato 
concreto na presença em Auschwitz como as suas paredes, seus corredores, e a locução se 
apega essencialmente à história - outro fato concreto.

Seus propósitos são contemplativos; uma visualidade que busca a reflexão neste ato de 
ver prescindido do discurso conscientizador; uma proposta que ele explicou como “ Jamais 
fui engajado. Fui mais levado pelo curso do tempo, como um pedaço de cortiça ”71. Resnais 
abria, aí, a possibilidade de estar engajado na ação do tempo; jamais na ideia ou concepção de 
ser perante uma compreensão do mundo e a implicância - ou compromisso - de suas relações 
sociais.

Na mesma entrevista, o imaginário não é uma reconstituição de campos (posições) 
mas uma faculdade de guardar a distância em frente às imagens de arquivos', o que sugere 
que (se a ideia for de inspiração do imaginário) deve-se garantir as mesmas posições entre o 
passado e o presente que entre a obra e o público, ou as imagens da obra não ocupam um 
lugar no imaginário mas refletem sobre ele; sua função é a de projetar e a do espectador de 
imaginar e concluir. Porque a experiência de sentir na imaginação seria não haver condições 
racionais de análise de um holocausto, ele foge da compreensão mútua e aparece como um 
delírio de irracionalidade e estupidez, a tendência do observador é rejeitar esta condição como 
normal à natureza humana e o projeto de Resnais faz transparecer o contrário, que o homem é 
capaz de tais atos sem uma explicação consistente como mecanismo de defesa ou vingança, 
ação e reação, ou causa e efeito. Noite e Neblina vira o testamento de um ato (a degradação 
humana) na experiência de notarmos o compasso da música e locução fundirem-se atrás dos 
fatos que as imagens deixam mais evidentes, desgarrando o filme do lirismo inicial. Resnais 
foi tão objetivo quanto descompromissado com um tipo de engajamento tido por “realismo 
socialista”: o predomínio do conteúdo sobre a forma. Se há uma razão humanista em Noite e 
Neblina seria um realismo sem ideologia; talvez o relato importe mais que definir a que ou a 
quem o autor servia na obra, se tais impressões teriam respaldo na conscientização do público.
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Resnais opta por apresentar o Holocausto como uma organização dirigida ao extermínio 
humano e reaproveitamento de seus restos: uma estátua ou um quadro traz as formas 
sugeridas e a impressão do autor como o campo de concentração dos nazistas, marcada a 
distância de propósitos entre a criação de uma e outra obra; apreenderíamos as suas intenções 
com o mesmo processo de ver e sentir.

71 em entrevista à Cahiers du Cinema, ed.novembro/2000.
72 Apêndice III. Entrevista de Alain Resnais à Cahier chi Cinema. Novembro de 2002: ”Lorsqu'un projet de film 
absorbe comme une éponge un contexte historique et me conduit à reconsidérer un scénario ou un toumage. Cela 
a commencé dês Hiroshima... puis continnué avec nombre des mes dix-huit films ”
73 Primeira cena de “Hiroshima Mon Amour”(1959): Emmanuèie Riva e Eiji Okada conversando Tu n'ais rien 
vu à Hiroshima”.

No momento em que que o projeto de um filme absorve como uma esponja um 
contexto histórico, me conduz a reconsiderar um roteiro ou uma filmagem. Isto 
começou desde '‘Hiroshima”... depois continou em meus dezoito filmes 
seguintes.

Em Hiroshima Mon Amour (1959), Marguerite Duras está mais presente que Jean 
Cayrol, em Noite e Neblina. Seu texto impressiona pelo romanceamento, pela composição de 
personagens cujo rumo é o da própria cena (Emmanuelle Riva e a segunda guerra na França, 
Eiji Okada e a segunda guerra no Japão); eles se identificam e se estranham quando a história 
os impregnam, amantes correspondidos em lugares e posições diferentes. Hiroshima faz os 
personagens, a medida em que a narrativa se desenvolve - sua exposição (dos personagens) 
permeia o início ao fim do filme como uma poesia - criarem uma essência de ser e de viver 
embutida na transformação; são dois amantes que encenam sua atração e estranhamento 
repercutidos naquele diálogo surreal, implícito - “você não viu nada em hiroshima... sim, eu 
vi...73” -, sugerem uma dialética dos corpos, algo fora de contexto; fatos narrados antes do 
encontro dos dois - que se conheceram depois do bombardeio - e a montagem faz do encontro 
uma divergência de idéias (consciências?), uma simbologia, um diálogo imaginário. Da antiga 
apresentação do sujeito posto no universo, faz o universo posto no sujeito; Hiroshima é o 
amante japonês e a Europa é a amante francesa; seu início é o encontro de dois mundos que se 
personificam e assim se verão diferentes, mas se amam. Juntando o fim com o início, o filme
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cumpre o princípio da circunavegação de Michel Butor74: a viagem vislumbra a linha do 
horizonte em relação ao ponto de partida, e este horizonte será seu novo ponto de partida 
quando chegar lá, pois verá outra linha do horizonte e, enquanto viajar, terá sempre essa 
compulsão. Um dia, voltará ao ponto de partida e esta será a sua história.

Como a razão da personagem (Emmanuèle Riva) é a fuga, ela se desvincula de seu 
lugar de origem e incorpora-se à Hiroshima (quando afirma que viu e sentiu o que a 
comunidade passou em seu momento mais grave); quer esquecer seu passado (o amor com o 
soldado alemão e a sua recusa pela comunidade de Nevers), quer conviver com o novo 
amante; mas se ele (seu passado) é o ponto de partida (Nevers), Hiroshima será a linha do 
horizonte, e, quando chega a ela (Hiroshima), esta vira seu novo ponto de partida e haverá 
uma nova linha do horizonte; e a sua compulsão é perseguir horizontes até que - por meio 
desses - retomará a si mesma e a Nevers. É o conflito que expõe o filme: dois amantes com 
impulsos diferentes porque são de mundos diferentes. Duras associa não só o percurso como 
conflitos internos e externos num processo intuitivo (se pensarmos na metodologia do 
Nouveau Roman), o que dá ao filme mais suavidade; é mais um filme sensível que intelectual, 
sem deixar de ser inteligente. Considerando o que Resnais produziu em obras posteriores, 
Hiroshima é um filme lírico, misto de drama com tragédia, que o público assimila facilmente; 
um encontro bem-sucedido de romance com cinema.

Butor, Michel - L'espace du Roman: Essais sur le Roman, Gallimard, Paris, 1992, p.50-51:
“Mais lorsque le voyageur est loin de chez lui, qu'il est retenu dans ces iles il rêvait, c'est de sa patrie 

qu'il rêve alors, elle lui manque et lui apparait sous des couleurs toutes renouvelées. A partir du moment lointain 
me devient proche, c est ce qui était proche qui prend le pouvoir du lointain. La première grande époque du

“Sem dúvida, os filmes - mesmo os melhores - raramente são recebidos em tal 
atmosfera de queima de incenso. Acossado e A Aventura seriam admirados, 
detestados, ou ignorados, mas Hiroshima mon Amour era descrito em voz

Mas não teve a mesma aceitação entre a crítica de cinema; Pauline Kael, constrangida 
com o impulso intelectual que o filme provocou em estudiosos (se é que se pode aplicar esse 
termo à sua personalidade), o considerava um romance pseudo-politizado e complexo para 
puro deleite de um público vaidoso, ávido por um emaranhado de significações 
desbravadoras, implicantes:
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Questionar essa pretensa intelectualidade vista em Hiroshima é bastante útil; seria o 
filme tão simbólico? Pensemos na repetição do diálogo - você nada viu em Hiroshima... : seu 
uso é, de fato, simbólico; não aumenta a profundidade do significado (na observação de Kael) 
mas sugere ao sentido da frase novos significados; mas se conhecermos um pouco mais o 
estilo e a metodologia de Resnais (vamos conhecer adiante por Marienbad), concluiríamos 
que ele foi - antes de tudo - um esteta e formalista; afastava-se da narrativa tradicional para 
captar momentos sutis que nela sumiriam, anulados pela importância da história, do conteúdo. 
As repetições seriam um recurso para afastar o espectador do significado lógico e observar 
detalhes na construção da cena que escapariam à primeira visão, recurso que provavelmente 
agarrou aqueles que se deixaram seduzir por esta obra. E dar nova forma - cor e sabor - a uma

roman réaliste modeme, celle du roman picaresque espagnol ou élizabéthain, coincide précisément avec celle des 
premierscircumnavigations. ...”

5 Kael, Pauline: Criando Kane e outros ensaios (Raising Kane and other essays, 1996, compilação de artigos 
publicados pela autora na Revista New Yorker), tradução de Marcos Santarrita, Editora Record, Rio de janeiro, 
2000, p. 18-19.

baixa; era uma espécie de profunda experiência inefável. Por quê? ... O filme 
começava com aqueles corpos nus enroscados - podia simbolizar uma 
verdadeira fusão, mas provocava irresistivelmente algumas especulações 
obscenas sobre exatamente o que estava acontecendo. E de que estavam 
cobertos? Areia da praia? Ouro em pó? Cinzas? ... Então a francesa dizia que 
tinha visto tudo em Hiroshima, e o japonês dizia que ela nada vira em 
Hiroshima. Depois repetiam as mesmas coisas outra e outra vez, e mais outra e 
mais outra, e talvez outra mais. E eu perdi a paciência. Jamais entendi por que 
os escritores acham que a repetição cria uma atmosfera lírica ou aumenta a 
profundidade do significado. ... A ação - ou inação - da cama era intercalada 
com o que seriam cenas documentais do efeito da bomba sobre Hiroshima. Só 
que eu tinha visto algumas delas num filme japonês que era tão documentário 
quanto A caldeira do diabo (Pleyton Place). A impostura encenada de modo 
tão troncho me fez desconfiar que tampouco o japonês conhecia Hiroshima, e 
comecei a ter dúvidas sobre a verdade que ele devia representar. Onde fora ele 
buscar aquela identidade metafísica com Hiroshima? ”75
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Parece que o contexto histórico impregna o curso do filme e modifica a 

minha maneira de vê-lo. Isso começou com Hiroshima e continuou com meus 
77outros dezoito filmes.

O próximo filme de Resnais é O Ano Passado em Marienbad (L'Aneé dérrière a 

Marienbad, 1961) e, depois, Muriel (Muriel ou le temps d’un Retour - 1963). A eles se 

seguiram A Guerra acabou (La guerre est finie, 1966), Je t'aime, je t'aime 

(1968), Stavisky (1974), Providence (Providence, falado em inglês, 1976) Mon oncle 

d'Amérique (Meu tio da América, 1980), La vie est un Roman (A Vida é um Romance, 1983), 

L'Amour à Mort (Do amor à morte, 1984) Mélo (1986), I want to go Home (Voltar para casa, 

1989), Smoking, no smoking (1993) e On connait la Chanson (Amores Parisienses, 1997). 

Sobre Marienbad trataremos com mais detalhes nos capítulos seguintes; Muriel (roteiro de 

Jean Cayrol, o mesmo de Noite e Neblina') parece fechar um primeiro ciclo das obras de 

Resnais (os três primeiros longas), voltadas a um estudo sobre a memória. A guerra da 

Argélia é transferida de modo mais subliminar; sumiu o lirismo; não falamos de uma 

experiência trágica mas de um caráter forjado pela experiência da guerra. Muriel é a sombra 

de uma história e Hiroshima é a história em si; Muriel absorve a experiência passada, seu 

teor, e faz de todos os personagens prisioneiros num quotidiano que refete sua memória no 

espelho, na sombra da calçada, sem que haja uma crise profunda entre eles. São casos banais 

que evidenciam uma convivência mais profunda, por que suas divergências estão 

impregnadas na rotina. Sua montagem é mais fragmentada, alguns planos como rascunhos de 

tão interruptos; se em Hiroshima o curso segue elíptico, acompanhando o raciocínio do 

personagem, suas tensões emocionais... em Muriel ele é interpolado, dividido e reagrupado, 

servindo-se de um grupo de personagens como cobaias de um laboratório social, obedecendo

história simples (o que indiretamente Kael detectou na análise) não seria mais forte que dotá- 

la de significados complexos - de conteúdo -, tomando-a cerebralmente artística para um 

público de iniciados? A arte se nutre dessa primeira expectativa, da invenção da forma, para 

abrigar novos ou antigos conteúdos, aludindo a Maiakovsky' . Mas ainda sobre Hiroshima-.

76 “Sem forma revolucinária, não existe conteúdo revolucionário”.
77 (Alain Resnais: entrevista a Antoine de Baecque e Claire Vassé na Cahiers du Cinéma - novembro de 2000).
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78 Sontag, Susan: Contra a Interpretação, trad.Ana Maria Capovilla, Editora LPM, Porto Alegre, 1987, p.275.
79 Pingaud, Bemard. Samson, Pierre Alain Resnais ou a Criação no Cinema. Tradução T.C.Neto. Editora 
Documentos. S.Paulo, 1969, p. 11.
80 Robbe-Grillet, Alain: O Ano Passado em Marienbad. Trad. Vera Adami e (introdução) Elisabeth Veiga. Nova 
Fronteira. Rio de Janeiro, 1988, p.05.

Alain Resnais trabalhava com escritores para escrever roteiros mas nunca usou obras 

prontas, a serem adaptadas em roteiros. Talvez essa diferença fez com que seu cinema fosse 

tratado pelos críticos como obras autorais, conforme consta no relato dado à Revista Image et 

Son, de fevereiro de 1962: Isso (submeter-se a um roteirista) poderia acontecer, por exemplo, 

se se tratasse de adaptar, se eu filmasse um livro de Alain Robbe-Grillet, quer eu mesmo ou 

outros fizessem sua adaptação. Aí talvez eu teria a impressão de me submeter a alguma 

coisa, uma vez que seria o caso de algo que já existe. Mas a partir do momento em que o 

roteiro é feito seb encomenda e quando o encenador guarda a liberdade total de aceitá-lo ou 

não, não se trata mais de se sujeitar a ele ou não.

Para Robbe-Grillet, em seu relato na edição publicada do Roteiro de O Ano Passado 

em Marienbad, a colaboração entre um diretor de cinema e seu roteirista pode assumir as 

mais diversas formas, ...No entanto, o método de trabalho aparentemente mais difundido na 

tradição do cinema comercial consiste em dissociar, de maneira mais ou menos radical, o 

roteiro da imagem, o argumento do estilo; em suma, o “conteúdo" da “forma". 80 Robbe-

ao que o título considera “o tempo de um retomo”, conjunto de passagens individuais 

classificado num relato que sirva de acompanhamento; estilo, aliás, que Resnais exercitará 

mais explicitamente em Mon oncle d'Amérique (Meu tio da América, 1980).

Concluindo com artigo de Susan Sontag: Há uma história em Muriel, a história de 

uma perturbada mulher de meia-idade tentando reencontrar o amor de vinte anos atrás e um 

jovem ex-soldado destruído pela culpa por sua cumplicidade numa guerra bárbara. Mas 

Muriel está estruturado de tal forma que, em qualquer momento, não fala absolutamente de 

nada. E uma composição formal; e é por isso que as cenas isoladas são elaboradas de forma 

tão indireta, a sequência temporal desordenada e o diálogo mantido a um mínimo de 

informação™
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Grillet referia-se à impessoalidade na escrita do roteiro, tratado como um fluxograma da 
composição das cenas no filme, ou seja, uma necessidade de produção. Vejamos outra 

81consideração, que é a de Syd Field, em Manual do Roteiro :

Se você olha um romance e tenta definir sua natureza essencial, nota 
que a ação dramática, o enredo, geralmente acontece na mente do personagem 
principal. ... Se outros personagens entram na história, o enredo incorpora 
também seu ponto de vista, mas a ação sempre retoma ao personagem 
principal. Num romance, a ação acontece na mente do personagem, dentro do 
universo mental da ação dramática.

O filme é um meio visual que dramatiza um enredo básico; lida com 
fotografias, imagens, fragmentos e pedaços de filme: um relógio fazendo tique- 
taque, a abertura de uma janela, alguém espiando,.... O roteiro é uma história 
contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura 
dramática.

81 Field, Syd: Manual do Roteiro, Os Fundamentos do Texto Cinematográgico. Trad. Álvaro Ramos. 
Ed.Objetiva. p.02.

O roteiro é como um substantivo - é sobre uma pessoa, ou pessoas, num 
lugar, ou lugares, vivendo sua “coisa”. Todos os roteiros cumprem essa 
premissa básica. A pessoa é o personagem, e viver sua coisa é a ação. “

Syd Field preconizou que, no romance, a ação do personagem ocorre intemamente - 
universo mental - e, no roteiro, a ação do personagem ocorre extemamente - vivendo sua 
“coisa” O estilo do romancista resultaria na sua habilidade em compôr esse universo 
mental do personagem e tomá-lo vivo para o leitor, enquanto o roteirista descreve imagens de 
cenas em que o personagem está inserido, atuando; cenas que serão vividas (para o 
espectador) no filme. Syd Field conceituou o roteiro de cinema frente ao romance clássico; 
mas os novos romancistas, como já foi descrito antes, uniram o conceito de roteiro - como 
narração em imagens, diálogos e descrições - com o de romance, com propósitos estéticos que 
resultaram em novos conceitos. E Robbe-Grillet, referindo-se ao cinema, dá como estilo no
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No cinema tradicional (como no romance clássico), o roteiro é concebido para dar 
conteúdo (à ação dramática; roteiro, para Syd Field, é teor - um substantivo) e o estilo do 
filme será concebido pelo diretor; quer dizer: o roteirista cria o conteúdo e o diretor cria a 
forma - que é o estilo. De fato, os manuais e livros de referência ao roteiro tratam de definir o 
que ele deve conter e como deve ser apresentado; encerrando as suas obrigações na estrutura 
(relação das cenas, personagens, tempos e lugares na ação) e no conteúdo (história em si) do 
filme. Syd Field comparava seu trabalho (roteiro) com uma fôrma de bolo onde se jogaria a 
massa (conteúdo), que seria assada para o fermento crescer84. Dado que, para ele, escrever um 
roteiro é formatar uma história num parâmetro (ou paradigma, segundo a sua concepção no 
livro83) pré-concebido para organizar a filmagem; o roteiro, assim, é escrito numa forma 
universal, qualificada para visualizar a obra em imagem e som.

Curiosamente, Alain Resnais fez a mesma comparação sobre o seu trabalho de dirigir 
filmes ; isto porque o seu trabalho com Robbe-Grillet confunde tal metodologia. Ao 
contrário do que seria natural, no exemplo da adaptação literária para o cinema, Robbe-Grillet

82 Introdução de O Ano Passado em Marienbad. p.05
83 Introdução: p.06.
84 Menção à introdução de Manual do Roteiro.
85 P.03 de Manual do Roteiro'. “Um paradigma é um modelo, exemplo ou esquema conceituai.”

filme algo correpondente ao diretor82: caberá sempre ao diretor decidir como o episódio será 
fotografado, se os personagens serão vistos de longe ou se os seus rostos ocuparão toda a 
tela, ... Sabe-se, no entanto, que a cena assumirá, na mente do espectador, sentidos muito 
diferentes, até mesmo opostos, conforme a imagem mostre dois personagens de costas ou de 
frente, ou seus rostos, alternadamente, numa sequência rápida. E, na página 06 de 
Marienbad'.

É exatamente isso que faz com que o cinema seja uma arte: ele cria uma 
realidade com formas. E é na forma que é preciso buscar seu verdadeiro 
conteúdo. O mesmo acontece com qualquer obra de arte, como, por exemplo, 
no romance. A escolha de um modo de narrar, de um tempo gramatical, de um 
ritmo de frase, de um vocabulário pesa mais que o enredo em si. 83
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86 P. 11 de Alain Resnais ou a Criação no Cinema'. “Sou como uma fôrma de bolo. Joga-se a massa dentro e ela 
cresce livremente. ...”
8 P.20: Alain Resnais ou a Criação no Cinema.
88 P.07 da Introdução de Marienbad.
89 P.20 de Alain Resnais ou a Criação no Cinema.
90 P.OS da Introdução de Marienbad.
91 P.20 de Alain Resnais ou a Criação no Cinema.
92 P.08 da Introdução de Marienbad.
93 P.08 da Introdução de Marienbad.

conhecia o trabalho de Resnais e este não conhecia o trabalho de Robbe-Grillet: - na época 

não tinha lido nada de Robbe-Grillet e só conhecia o autor de “Dans le Labyrinthe” de

87-. Resnais não fazia alguma idéia sobre que tipo de história o roteirista iria escrever. 

A iniciativa de reunir os dois, feita pelos produtores Pierre Courau e Raymond Froment, 

pareceu vinda de uma intuição de que eles haveriam algo em comum, reconhecida por Robbe- 

Grillet : - Reconhecia a obra de Resnais e admirava sua composição extremamente 

expontânea e concatenada, rigorosa, sem a excessiva preocupação de agradar. Reconhecia, 

nessa obra, meus próprios esforços no sentido de uma circunspecção um pouco cerimoniosa, 

o senso do “teatral", até mesmo essa imobilidade de posturas, essa rigidez de gestos, de 

palavras, do cenário, que lembravam, a um só tempo, uma estátua e uma ópera.

Já Resnais dizia, no jornal Le Monde, em 29 de agosto de 1961, que tivera com 

Robbe-Grillet uma conversa preliminar e, alguns dias mais tarde, Robbe-Grillet me trazia 

quatro assuntos. Cada um dos roteiros ilustrava de maneira quase científica o conteúdo de 

nossa entrevista anterior S9. Robbe-Grillet contou que ele se declarou pronto a filmar os 

quatro 90(roteiros), mas Resnais escolheu aquele que considerava o mais sentimental e o mais 

austero 91. Sem intervir diretamente na elaboração da história (que Robbe-Grillet considerava 

mera decupagem), mas indo regularmente procurar a cópia e se assegurar de que tudo estava 

mesmo como ele imaginava , Resnais e Robbe-Grillet procuravam se entender como cada 

um enxergava a composição e a essência do filme para que ambos os estilos se reunissem num 

só corpo. Enquanto Robbe-Grillet ressaltava a empatia com Resnais no processo de 

elaboração - percebia tão bem o que eu desejava fazer que as raras alterações que me 

sugeriu, aqui e ali, no diálogo, por exemplo, coincidiam com minha opinião, como se eu 
mesmo tivesse feito as observações sobre meu próprio texto?3 Resnais considerava que -
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São conhecidos esses enredos lineares do cinema dito “enlatado”, 

onde não nos poupam nenhum elo na sucessão dos acontecimentos mais 

previsíveis: o telefone toca, o homem atende, vemos o interlocutor do outro 

lado da linha, o homem responde que vai, desliga, abre a porta, desce a 

escada, entra no carro, ... Na verdade, nosso pensamento caminha mais 

depressa - ou ocasionalmente, mais devagar. Seus passos são mais variados, 

mais ricos e menos tranquilizadores: pula trechos, registra com precisão
98elementos “sem importância ”, repete-se, recua.

94 P.22 áeAlain Resnais ou a Criação no Cinema. Trecho de entrevista dada ao jornal Le Monde: 29/08/1961.
95 P.08-09 da Introdução de Marienbad.
96 P.21 de Alam Resnais ou a Criação no Cinema. Referência ao livro de Robbe-Grillet Por um novo Romance 
(Pour un Nouveau Romanj. nota de rodapé.
97 O livro de Pingaud e Samson, na época em que foi escrito, aborda a filmografia de Resnais até o ano de 1966 
(A Guerra Acabou).
98 P.07 da Introdução de Marienbad.

frequentemente teve a impressão de fazer c papel de um robô eletrónico na confecção do 

filme 94.
Ao fim da elaboração do roteiro de Marienbad, é evidente que Resnais e Robbe-Grillet 

discutiram e criaram a forma e os detalhes a serem impressos já no roteiro. O estilo, a partir 

daí, estabeleceu-se antes de rodarem a primeira tomada de cena no set; portanto, o trabalho de 

roteirista e diretor conjugou forma e conteúdo, contra o discernimento tradicional sobre o 

trabalho do roteirista (criar o conteúdo) e o do diretor (criar a forma). - Quando, de volta à 

França, vi o filme, ele já estava no estágio de “pré-montagem”, já tinha, aproximadamente, 
sua forma definitiva; e era o que eu queria. - escreveu Robbe-Grillet95. Uma dúvida sobre 

essa conjugação surgiu no livro de Pingaud e Samson, quando Robbe-Grillet escreveu que 

Marienbad é um mundo sem passado, que se basta a si mesmo a cada instante e que se apaga 

gradativamente: - Seria interessante saber se Resnais fêz sua esta idéia, tão pouco conforme 

a suas próprias concepções estéticas 96 Porém, Robbe-Grillet descreveu um conceito (mundo 

sem passado, que se basta a si mesmo); sua forma poderia ser trabalhada com Resnais ainda 

que se estranhe que neste, em seus trabalhos anteriores , a noção de passado estava muito 

presente. Mas Resnais não era uma fôrma de bolo onde se joga a massa?

Uma síntese dessa forma:
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Aqui, há a concordância dos dois criadores em obliterar ou reiterar passagens na ação 
em prol de um tempo interno, mais condizente com o universo mental do personagem. Essas 
cenas, do exemplo acima de Robbe-Grillet, ocorrem numa ação externa e seu primeiro 
encadeamento (desliga o telefone, abre a porta, desce a escada, ...) ilustra a cronologia da 
descrição no enredo; seu segundo encadeamento (pula trechos, repete-se, recua) ilustra a 
psicologia do personagem, as sequências variarão conforme o seu “estado de espírito”: 
gravará elementos “sem importância” porque não representam um elo na sucessão dos 
acontecimentos. Esta associação, no cinema tradicional, pode ser feita durante a montagem do 
filme; um paralelismo de sequências, conforme isto concilie a proposta de ressaltar tal instante 
íntimo do personagem: suas emoções diante de tal acontecimento, num momento importante 
para compreender a ação. No roteiro de Marienbad, a intemalização das ações, sua lógica de 
fluxo mental para ordenar as cenas diluem esta idéia de um momento importante ou instantes 
íntimos-, todos serão esses momentos ou instantes, que é o mesmo que dizer que nenhum deles 
será; à falta disto, o personagem e a história também serão apagados. A incororação do 
universo mental da ação dramática, no roteiro, é a estrutura do cine-romance.
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Sem nome, sem lugar, sem época, e - aparentemente - sem expressão: a rotina, o 
elemento sem caracteres, o impercebível; uma dificuldade de representar o quotidiano, o 
insosso, em que esta rotina, como ciclo repetitivo, esconde uma convenção de comportamento 
de raízes já invisíveis; ou que parece ter acompanhado a história desde o nascimento da 
humanidade. Como Susan Sontag formulou: “Na arte erudita, a banalidade é a modéstia do 
inexprimível’’".

Então, exprimir o que perde a expressão em atos rotineiros é o problema de O Ano 
Passado em Marienbad', atos repetitivos, já mecânicos e - por isso - banais; mas isto é uma 
constatação ou uma convenção? A experiência reducionista do personagem, que não apenas o 
Nouveau Roman mas vários autores - como Kafka, Joyce e Beckett - testaram, esbarra na 
inexpressão ou incompreensão do texto? Podemos responder a pergunta com outra pergunta: a 
banalização é uma experiência repetitiva que “oculta” ou “anula” o ciclo de um processo? Se 
ela oculta, sobrepondo a repetição do ciclo à essência do processo (ou a fase da mudança), 
bastaria remover as camadas repetitivas do ciclo para se chegar à essência; como se remove? 
Reiterando-as continuamente (essas camadas) até que a sua representação contenha nada mais 
que a repetição; que ela seja uma casca como um nome vago, um lugar que ninguém sabe se 
existe, um tempo qualquer; uma incógnita em que nomes, lugares e fatos, percam a 
representatividade. Atingindo este grau, sobraria a essência, como representativa através do 
sentido da reiteração; o personagem, cujo nome ou título não faria mais nenhum sentido, resta 
como “agente da mudança”, que é a essência do processo: a experiência da redução do 
personagem é, então, a revelação de sua expressividade em primeiro plano.

Esse caráter expressivo fundamental do personagem e da narrativa também pode ser 
dito matricial: da experiência narrada, um ou mais sentimentos (conflitos emotivos, 
profissionais, circunstanciais, psíquicos e/ou sociais) estarão impressos em caracteres básicos 
para serem reproduzidos em diversas situações. Um homem que se vê um dia como uma 
barata é uma simulação redutora de sua presença no mundo que, em várias crises existenciais, 
encontra uma representação; alguém que vaga nas ruas pelos motivos de sua profissão (um 
vendedor) enquanto pensa em suas relações afetivas (com sua amante) é uma ordem básica da
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Comparemos com outro comentário, sobre o surgimento de algo cunhado como uma 
'estética do esboço”, escrito por Jean-Claude Bemardet101:

No ano passado, o adido cultural do consulado da França em São 
Paulo organizou leituras de peças curtas da recente dramaturgia francesa. 
Havia um ator para cada personagem e um esboço de encenação e de

ambiguidade existencial (a obrigação, o prazer, a contingência e a liberdade) que se 
reproduzirá em outras situações com outras características, mas com a mesma essência. 
Romances, como Metamorfose de Kafka ou Ulysses de Joyce, que reduziram a história do 
personagem a um processo ou fase tomaram-se matrizes de um relacionamento, de uma fase 
histórica, uma condição humana; que basta ler ou ouvir uma notícia em jornal, rádio ou TV 
que, preservando as diferenças de época, que o lugar e os atores sociais se distingam, há um 
sentido em sua recorrência similar àquele descrito em Metamorfose ou Ulysses. O exercício 
da redução é uma ferramenta para criar a matriz ou célula das expressões; também temos, 
como outra ferramenta, a repetição. Consideremos que a representação de algo já é um 
fenômeno repetitivo [ela copia uma característica (tradução das formas, do valor, do gosto de 
um objeto), reproduzindo-a em outro meio]; a cópia da representação (cópia da cópia da 
característica do objeto) falseia os caracteres como camadas sobre camadas de uma expressão; 
os detalhes se tomam cansativos e vão se apagando do todo; sua tradução (do objeto 
representado) é reconhecida nos traços mais elementares, só que ela perde o valor expressivo. 
A medida que a repetição (desses caracteres de tradução) perde a expressividade, reduz-se ao 
traçado do sentimento que originou a tradução (do objeto), abstraindo-se do personagem, do 
espaço e do tempo vivido; não é mais uma referência histórica realista; é um esboço do 
sentido que tem ou teria a história de um personagem; esboço que se configura numa ficção 
da ficção, num conteúdo relativo, como observou Gríinewald , ao falar do filme de Alain 
Resnais.

99 Sontag, Susan: Contra a Interpretação, trad. Ana Maria Capovilla, LPM, Porto Alegre, 1987, p.274.
100 “O básico em O Ano Passado em Marienbad é o seccionamento do intemediário entre o signo 
cinematográfico e a apreensão do espectador: o suporte da estrutura lógico-analítico-discursiva da linguagem 
verbal. O conteúdo da fita é relativo. A sincronia do tempo e a diacronia do espaço formam um todo 
antiabsoluto.” José Lino Gninewald: Um Filme é um filme - O cinema de Vanguarda dos anos 60. Ciadas 
Letras. S.Paulo, 2001, p.96.
101 Caderno Mais!, Jornal Folha de S.Paulo: 13 de julho de 2003.
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Bemardet explica, em seguida, que essa “estética do esboço” não é recente na história 
da arte: lembrando os comentários do crítico Fénéon103 sobre os impressionistas. Embora a 
construção dessa estética, posteriormente sugerida104, faça sentido com o que propomos 
discutir, a referência de Bemardet era para com outras obras, fragmentadas, propositadamente 
heterogéneas, ou extratos de outras obras: Carandiru.Doc, de Rita Buzzar105; Caminhão, de 
Marguerite Duras (esse também um exemplo metalinguístico); leituras de peças teatrais, ou 
seja, a peça da peça; e, num caso mais próximo a Marienbad, o cinema de Júlio Bressane. 
Mas Marienbad não parece com algo fragmentário; sua estética, como esboço, é um processo 
que simula condições de enredo e psicologia do personagem, construindo-as como relações 
entre si e não para com outras obras e outras referências; com isso, guarda uma originalidade 
em sua feição homogénea e concisa, sua coerência interna, que só encontra algo de parentesco 
com O Gabinete do Dr.Caligari106-. um marco do expressionismo alemão (e, no percurso do 
cinema, da passagem de pantomima para sétima arte), cuja intenção, de conciliar um delírio

102 Bemardet, Jean-Claude: O Processo como Obra. Mais!, Folha de S.Paulo. S.Paulo, 13/07/2003, p.10.
103 Bemardet cita Fénéon, p.10: “No entanto, quanto á técnica, nada de preciso: as obras desses pintores se 
apresentavam com um jeito de improviso; suas paisagens eram pedaços de natureza vistos de relançe, como 
através de um postigo rapidamente aberto e fechado: era sumário e aproximativo.”
104 Citação de Bemardet, p. 10: Do que se trata? De apresentar elementos visuais e sonoros, verbais ou não. Esses 
elementos são justapostos sem que se estabeleçam entre eles inter-relações fixas e precisas. São materiais 
temáticos ou formais que permitem ao espectador construir conexões. ... O fato de esses elementos não estarem 
fechados numa narrativa homogénea, coesa e únivoca impede que a linguagem seja instrumentalizada, quer 
dizer, seja colocada a serviço de outra coisa, tal como um enredo ou uma exposição sobre este ou aquele assunto.
105 Citação de Bemardet, p. 10: O plano do documentário de Rita Buzzar, Carandiru.Doc, numa cena de 
“making-off” do filme de Babenco, em que um assistente guia o fotógrafo cuja câmera está quase enconstada no 
peito de cavalos enfurecidos, me pareceu ter mais rbrça que as cenas de cavalaria em Carandiru.

06 Tít.original Das Kabinet des Dr.Caligari'. direção de Robert Wiene, roteiro de Hans Janowitz e Cari Mayer. 
Aleman.ia, 1919.

interpretação. Muitos dos que presenciaram essas leituras se perguntaram se 
seria necessário ir mais longe. (...) Como não havia nada impositivo, como 
nada estava determinado, era possível pensar que, se eu fosse o diretor ou o 
ator/atriz, daria uma linha diferente a esta ou aquela personagem ou cena, 
(...) E isso criava intensa emoção estética e também proporcionava 
considerações várias, por exemplo, sobre tal questão social ou outra que 
poderia aparecer sob outro ângulo nesta ou naquela cena se se tivesse feito 

102 outra opção de encenação ou interpretação.
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No Nouveau Roman, usou-se a redução e a repetição com o mesmo propósito: 
destituir os elementos daquele “significado oculto” (dos objetos, da ordem cronológica, da 
caracterização do personagem conforme ideias sócio-políticas) na literatura tradiconal e 
resgatar o sentido da ação (movimento-mudança). A idéia de cine-romance em Marienbad 
recria os efeitos da redução e da repetição numa arte em que o movimento da cena, impressa 
do modo mais realista possível, é uma qualidade radicalmente objetiva (um vaso de flores na 
tela de cinema, visto de todas as perspectivas, tenderá assim mesmo a ser nada além de um

107 Robbe-Grillet, Alain: O Ano Passado em Marienbad. Publicado originariamente como L 'Année Dernière à 
Marienbad. Les Editions de Minuit. Paris, 1962, p.l 1.: “É o estranho (X) um mero sedutor? É um louco? Ou ele 
só confunde os dois lados (real e imaginário)? ... Mas a estória que o estranho conta assume um realismo cada 
vez maior, se toma mais e mais coerente, incrivelmente presente e irresistivelmente verdadeira”. Com grifo meu.

paranoico de assassinato em série a uma previsão obscura da alma de um personagem, foi 
traduzida em uma estética contemporânea ao panorama artístico do início do século XX (o 
modernismo, o surrealismo e - principalmente - o expressionismo). O filme, de início, 
desenvolve uma fronteira entre o relato do personagem louco (a ficção da ficção, interpretada 
por Friedrich Fehér como Francis) e o paralelo realista da sua internação no sanatório. Tal 
parâmetro narrativo saiu do cruzamento de dois episódios assistidos pelos roteiristas Hans 
Janowitz e Cari Mayer = um (Janowitz) se lembrou de um caso policial em Praga; uma moça 
assassinada num parque e o autor do crime presente no funeral da vítima, porque era uma 
autoridade policial; outro (Mayer) teve uma passagem pelo tratamento psiquiátrico militar na 
primeira guerra mundial. No filme, a interposição de dois paralelos ficcionais (o assassinato 
em série cometido por Cesare - o sonâmbulo - sob as ordens de Caligari, e o personagem 
narrador no sanatório) se funde, por um engenho de roteiro e encenação, no personagem 
Diretor-do-Hospital/Dr. Caligari (Wemer Krauss): o que era delírio pode ser profecia. Não por 
acaso, Robbe-Grillet, no roteiro de Marienbad, fez uma alusão ao desenvolvimento de seu 
personagem (X) que, indiretamente, corresponde ao processo narrativo do personagem louco 
(Francis) em Dr.Caligari107, cuja alucinação vai, aos poucos, se materializando.

E Marienbad subiu um degrau dessa integração: sua ficção não traça paralelos entre 
outras ficções, mesmo dentro da obra; ela gera um esboço de universo paralelo ao sentido do 
real, sem fissuras e repleto de simulacros. Um desenvolvimento de que analisaremos - neste 
capítulo - quais parâmetros estéticos foram utilizados e quais sentidos foram atingidos em O 
Ano Passado em Marienbad.
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108 Conforme uma citação no ensaio de José Lino Griinewald - Um Filme é um filme. O cinema de Vanguarda 
dos anos 60 (Cia.das Letras. S.Paulo, 1962, p.94): “Griffith, pode-se dizer, inventou o cinema: as virtualidades 
das relações entre as imagens. Resnais, agora, descobriu a linguagem do cinema”. Outra citação de Sérgio 
Augusto (Duas Jóias da Nouvelle Vague no CCBB. O Estado de S.Paulo, Caderno 2. São Paulo, 12 de outubro 
de 2002): “Maurício Gomes Leite não fez por menos: Marienbad tirou o atraso que o cinema ainda deve a 
Joyce, Picasso e Honneger ”,
1 Sérgio Augusto: Duas Jóias da Nouvelle Vague no CCBB. O Estado de S.Paulo, Caderno 2. São Paulo, 12 de 
outubro de 2002.

- Sinceramente, isso parece inacreditável... Já nos encontramos, há tempos... Fazia 
muito frio naquela noite. Não me lembro muito bem. Deve ter sido em vinte e oito... ou vinte e 
nove 110.

vaso de flores, diferente da pintura), cabendo extrair da composição e arranjo das sequências 
uma subjetividade do personagem ou do autor. O cinema, afastado do simbolismo das letras e 
embora “retratista” (imagem fotográfica próxima ao real, que as artes plásticas abandonaram 
para introduzir o primitivismo e o abstracionismo das formas), teria - em Marienbad - uma 
composição nascida no modo modernista do início do século XX (do surrealismo, do 
expressionaismo, do fator psíquico na composição da cena e dos personagens), praticada 
pelos novos romancistas. Muitas críticas ao filme concluíram que Marienbad alcançou, no 
cinema, a vanguarda da literatura e das artes plásticas contemporâneas108. O diretor Alain 
Resnais, segundo um ensaio editado de Sérgio Augusto 109, explicou O Ano Passado em 
Marienbad em entrevista como “uma comédia musical sem canções, que tenta aprofundar as 
forças do sonho”. Outras referências de Resnais a Marienbad sugerem que ele o via como um 
filme para ser visto como uma pintura ou escultura abstrata: em traços, em linhas, em formas 
sugestivas, numa lógica pertinente à obra.

O que seria o filme? Um triângulo amoroso entre “X”, interpretado por Giorgio 
Albertazzi - o suposto amante; “A”, interpretada por Delphine Seyrig - a suposta esposa; e 
“M”, interpretado por Sacha Pitoeff - o suposto marido; cito como “supostos” porque não fica 
claro se há alguma relação de compromisso entre X, A e M. O cenário é o que parece ser um 
Hotel de luxo, sem nome revelado (nenhum nome importante é revelado), situado em algum 
lugar do que deve ser a Europa (ou uma civilização ocidental qualquer) e sem data. Nenhuma 
menção é precisa, como uma tira de diálogo entre dois hóspedes:
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Os costumes e/ou a idade dos que falam não conferem com 1928 ou 1929; as roupas 
que vestem lembram o início dos anos sessenta, em que o filme foi rodado; eles seriam muito 
novos no final da década de vinte; são citações esparsas como névoas, impossíveis de se 
encaixar numa forma rígida. Enquanto isso, X se aproxima de A citando as vezes em que os 
dois haviam se encontrado, sem que tais sejam confirmadas por ela e nenhuma idéia, portanto, 
de que seus relatos sejam verídicos; parecem lapsos - dejá-vu - estranhos num tempo não 
esclarecido, mas suficiente para simular que X conhece A; esta nunca lhe parece estranha e 
nem ela consegue convencer X - e o respectivo espectador - de que ele está equivocado. 
Enquanto isso, M conhece as intenções de X e procura defender sua conquista - A - como a 
um território estratégico, num jogo em que prevê os lances do adversário no campo e se 
antecipa a eles; só não consegue impedir que A seja seduzida por X. Independente disso, o 
interesse da narrativa não parece se concentrar numa caracterização de X, A e M, suas 
dúvidas e seus ideais, obstinando-se a descrever o cenário do Hotel-Palácio, sua mobília e os 
jardins que o circundam, suas estátuas... além de personagens tão vazios quanto elas, quase 
fantasmas de personagens: diálogos soltos e fragmentados, nenhum tom natural, poses 
congeladas entre instantes desconexos do enredo entre X, A e M. À objetividade da intriga 
sobrepõe-se a subjetividade da descrição, com suas analogias, que aparecem sempre no relato 
de X: mármores, cristais, espelhos, tapetes, escadas, corredores que terminam em corredores, 
tudo se conduz em labirinto, como a fala em “off’ do personagem principal, confundindo-se 
ao texto de uma encenação de teatro na abertura do filme até o jogo de simulação e analogia 
envolvendo dois personagens e duas estátuas na sacada do pátio. Marienbad preenche as 
perspectivas narrativas e semiológicas de toda a sorte de comparações, sendo um jogo para o 
espectador descobrir em que plano o filme se encontra: no real, surreal, na memória, no 
sonho, no inconsciente, quando nem os poucos diálogos se desdobram; são frases de 
estranhamento que nunca avançam para um conhecimento maior das pessoas envolvidas, a 
ninguém se conhece e nem os personagens interpretados por Delphine Seyrig e Giorgio 
Albertazzi, sem nomes no filme, virão a se conhecer, nem mesmo sabem se realmente se 
encontraram; só fazem crer que viverão um romance. Seria difícil destacar outro exemplo em 
que a constituição do enredo esteja em tantos níveis de representação: o diálogo, a encenação

110 Sugestões de dialogo entre hóspedes do Hotel, encontradas na p.31 do roteiro original de O Ano Passado em 
Marievbad (Alain Robbe-Grillet).
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Espelho tem mil e uma caras. E nenhuma cara.

As mil e uma são as caras de quem olha.
A cara nenhuma é a dele mesmo.
É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar.
E o espelho?
Um espelho vazio está cheio de quê?
De escuro.
(Espelho só fica vazio se não tem luz.) 
O espelho não julga ninguém.
Também não disfarça nada.
O espelho adora se ver noutro espelho.

de atores, a cenografia e a fotografia. Mas estes não se complementam como num filme 
tradicional, em que cada um dos elementos suporta a história cumprindo funções diferentes, 
ocupando um espaço delimitado; por exemplo: os atores se encarregam de encenar a ação; o 
diálogo entre eles perfaz a dramaturgia e a reflexão dos fatos; o cenário os ambienta a cada 
instante, marca a evolução espacial e temporal da narrativa; e a câmera registra tudo, 
compondo personagens e cena em movimento. Em Marienbad, todos os elementos do filme 
se repetem, prenunciam a mesma constatação e se fundem, acentuando os caracteres, 
conduzindo a narrativa num único sentido: o registro da câmera tem a mesma função que o 
diálogo, narrado em tomo do cenário que, portanto, tem a mesma função deste, que representa 
os personagens ocupando o seu espaço, absorvendo-os na sua ornamentação barroca em vez 
de situá-los, sendo que a ação dos personagens é o próprio registro lento, ora estático, ora 
repetitivo, da câmera. Destacam-se quatro elementos da obra que, em si, reproduzirão o 
enredo do filme em seus traços mais básicos, conforme o vocabulário heráldico da myse-en- 
abyme - um brasão dentro de outro; parte da obra que contém os elementos essenciais do 
conjunto. Ao mesmo tempo, os quatro elementos se complementam no âmbito geral narrativo:
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É uma repetição dada como uma representação da memória do personagem-narrador 
X, que é mais um dos primeiros aspectos do filme, já sugerido no título “O Ano Passado...”. 
X estaria num ponto futuro ao da cena, revendo-a, descrevendo as suas lembranças; mas esta 
primeira impressão não se sustenta integralmente no decorrer do enredo; o filme carece de 
uma introdução do narrador neste aspecto: quanto à orientação narrativa do presente para o

- Mais uma vez, caminho, mais uma vez , ao longo destes corredores, através destes 
salões, galerias ..., sobrecarregados de uma decoração sombria e fria, feita de lambris, de 
gesso, de painéis emoldurados, mármores, espelhos negros, ..., umbrais de portas

/ / oesculpidos...

111 Arthur Nestrovsky: Coisas Que Eu Queria Ser. Ed.Cosac&Naify. S.Paulo, 2003. Publicado no Caderno 
Mais!, Folha de S.Paulo, 29 de junho de 2003.
112 Robbe-Grillet, Alain: Roteiro original de O Ano Passado em Marienbad (L Anée Demière à Marienbad). Les 
Editions de Minuit, Paris França. Diálogos de Alain Robbe-Grillet: p.21-22.

O tratamento dado neste poema de Nestrovsky, de personagem a um espelho, também 

existe em Marienbad. Suas características de representação são aparentes na artificialidade do 
comportamento dos hóspedes, que supõe uma capacidade de refletir um padrão de 
comportamento e atitudes - como espelhos -, disseminado no espaço do Hotel. Há um jogo 
entre dois personagens-espelho que, ao se verem mutuamente, se perdem um no outro, até 
desaparecer, ou seja, desaparecer como espelho, retomando suas características originais, em 
Marienbad. Os personagens do Hotel não criam opiniões ou conceitos sobre si mesmos e o 
que está em volta de si; eles não têm caráter nem vontades próprias; estas pertencem a uma 
convenção de espaços rígidos e molduras que encerram outras molduras, como se neles 
estivessem sobrepostos esses espaços dos salões em que circulam. Esta sobreposição de 
espaços e o enquadramento aperspectivo de Marienbad, que confere um aspecto barroco, um 
arranjo labiríntico, que também lembra as pinturas medievais, feitas antes do desenvolvimento 
da perspectiva nas artes, interpreta a abertura do filme. Suas primeiras cenas - detalhes de 
afrescos no teto, frisos de paredes, quadros, molduras, candelabros -, “repetem” o monólogo 
deX:
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passado, em nenhum momento há a caracterização do lugar no presente, nem no passado; e o 
sentido verbal do monólogo é dúbio (“mais uma vez, caminho” e “ou de lajes de pedra, sobre 
as quais caminhava”, dois trechos da mesma fala). Mais tarde, X porá em dúvida a sua própria 

concepção dos lugares e dos fatos, o que, para uma representação de sua memória, é um ato 
falho; entretanto, o domínio de X sobre a narrativa é muito evidente; tratando-se do 
personagem principal, é um fio condutor da mesma. Mas outra parte do monólogo dá uma 
nova interpretação ao caráter repetitivo (“corredores intermináveis sucedem-se a corredores”), 
buscando entre os níveis de representação (câmera, personagens, cenário) uma equivalência, 
junção e, assim, continuidade da narrativa e da constatação dos sentidos, sendo esta a sua 
última instância. De fato, não só o monólogo como também a música, que se alterna de um 
fundo incidental para encobrir a fala em certos momentos, funde-se com o movimento de 
câmera, dando um teor de unidade que conduz a uma sensação hipnótica e aprisionadora, que 
flui do personagem para o espectador. Voltando a este ponto mais tarde, há mais uma 
demonstração da junção dos níveis na passagem deste monólogo:

- ... onde os passos daquele que caminha são absorvidos por tapetes tão pesados, tão 
espessos, que nenhum ruído de passos chega a seu próprio ouvido - como se o próprio ouvido 
estivesse muito longe, muito longe do chão, dos tapetes, muito longe desta decoração pesada 
e vazia... (p. 15).

Como o tapete absorvendo os passos, o ambiente incorpora os personagens; extrai 
ruídos que os identificariam, isola e afasta um sentido (audição) do corpo deles, esse corpo - 
desprovido de sentidos - que agora não seria mais que um objeto da decoração pesada e vazia. 
Neste trecho, os personagens hipnotizados e aprisionados vão se compondo com a frieza e 
sobriedade do local - ou seja -, com a cenografia, congelando-se em feições de estátua; e 
veremos que as estátuas originais do cenário (no jardim do Hotel) emprestarão a eles suas 
possibilidades de interpretação, ou seja - a sua feição, a partir da posição em que foram 
esculpidas. A sutileza desta junção permanece em todo o filme, pontuada por essas falas de X 
e pela encenação dos atores principais e figurantes, num congelamento momentâneo de 
expressões que remete desde esta ideia de absorção no espaço cênico até a um lapso temporal. 
Num dado instante, seus movimentos cessam e os salões em que se encontram, outrora cheios,
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retomam à concepção de vazios, descrita por X; ou temos a idéia de que o tempo parou, sendo 
que este nunca se desenvolve no filme a ponto de trazer novas impressões; a repetição, bem 
como a analogia, permanece na lógica da narrativa. A fusão dos personagens à cena repete-se 
no movimento de câmera, que atravessa os salões e os enquadra inertes, como todos os 
objetos.

Prosseguindo o giro da câmera pelos salões e corredores do Hotel, galerias com 
paredes repletas de quadros e espelhos e onde a criadagem - dentro do contexto - já 
permanecia inerte, cumprindo sua função de objeto; no último salão em que entramos, se 
encena o final de uma peça de teatro, que é a síntese do filme (síntese que é reproduzida no 
ornamento, nos personagens-estátua e no movimento de câmera): dois atores em cena 
encerram um jogo de casal, ele e ela procurando a saída para um romance coibido pelo marido 
dela e pelo hotel-cenário igualmente barroco, hipnótico e aprisionante. A continuidade da fala 
de X é encenada pelos dois:

Atriz: Precisamos esperar mais - alguns minutos - ainda - menos que alguns minutos, 
alguns segundos... (p.24).

E o ator continua a exposição iniciada por X, que X verá no decorrer de sua própria 
história e notará na postura de outros personagens do Hotel.

Voz de X/Ator: ...ou de lajes de pedra, sobre as quais caminhava, como a seu 
encontro - entre estas paredes carregadas de lambris, de gesso, de sancas... entre as quais eu 
já a esperava, muito longe deste cenário onde me encontro agora, diante de você, ainda a 
esperar aquele que não mais virá, ..., que não deverá mais arrancá-la de mim. Você vem?

Ator: ...para sempre - num passado de mármore, como essas estátuas, esse jardim 
talhado na pedra -, esse palácio, com suas salas doravante desertas, seus criados imóveis, 
mudos, provavelmente mortos há muito tempo, que ainda montam guarda no canto dos 
corredores, ao longo das galerias, nas salas desertas por onde eu caminhava ao seu 
encontro, no umbral das portas escancaradas que eu atravessava uma após outra à sua 
procura, como se passasse entre duas aléias de rostos imóveis, rígidos, atentos, indiferentes,
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enquanto eu já a esperava, desde sempre, como ainda espero, talvez, ainda hesitante, 
olhando sempre o umbral deste jardim...

Toca uma campainha (sinalizando o fim de um tempo) e a atriz, em gestos contidos, 
diz: - Pronto, agora. Sou sua. (p.26).

Esta intercalação entre a peça de teatro encenada dentro do filme com o argumento do 
próprio filme é feita logo no início: X descreve - fora do quadro - uma relação de objetos que 
se encontram nas cenas filmadas, repetindo praticamente a representação do quadro: caminho 
mais uma vez, ao longo destes corredores - com a imagem de um “travelling” num corredor - 
através destes salões - e a câmera chega a um salão -... este Hotel imenso, luxuoso, barroco, 
lúgubre - com planos mais abertos do Hotel e seus afrescos no teto e nas paredes - ... até o 
momento em que entramos com a câmera no salão onde se encena (e se encerra) uma peça de 
teatro; e o que parece uma narrativa solitária se casa com a encenação da atriz: precisamos 
esperar mais - alguns minutos - ainda -... sendo que no palco estão dois atores representando 
amantes que aguardam uma definição para partir; uma metalinguagem em que a peça de 
teatro traduz o conflito que veremos no filme, fortalecendo as repetições que tomarão conta 
deste exercício, deixando o espectador em dúvida sobre qual destas aparências seria o conflito 
real e qual seria o conflito encenado pela peça, caso esta esteja lá como coincidência com as 
intenções de X para A, ou se X atua seduzindo A como o ator na encenação da peça, ainda 
que inconscientemente; ou seja: isto é um conflito “imaginado” ou um conflito “vivido” pelos 
personagens?

Sem posicionar o tempo, que não é compreendido pela ação no filme, a 
altemância/repetição das duas encenações não deixa claro qual viria antes da outra ou qual 
repercutiria na existência da outra. O que temos no desenvolvimento da narrativa é um jogo 
de verossimilhança entre dois fatos, seguido de um encampamento ilusório de qualquer noção 
que se apresente como realidade: a peça tem o mesmo tom de falsidade interpretativa que o 
comportamento dos personagens. X, A, M, qualquer personagem que apareça em diálogos ou 
situações simulam uma pose, repetem o jogo dos atores do teatro, buscando seduzir e serem 
seduzidos, apesar do instante não apropriado ou que os impele a agir contra as suas intenções. 
De concreto, temos apenas o cenário. Sim, o enredo do filme é o mesmo que o da peça de
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Tanto o teatro como o espelho sugere reflexo de situações e ausência de saída. Os 
hóspedes assistem a suas vidas no teatro, vivem a própria como num transe hipnótico, vêem a 
sua imagem refletida nos outros, nas coisas e na sucessão dos fatos. Tudo os engana: a 
virtualidade do teatro, a decoração, os espelhos, a existência presa a uma memória. Como X

Hóspede homem: Então escute minhas queixas. Não aguento mais este papel. Não 
aguento mais este silêncio, estas paredes, estes sussurros onde você me aprisiona...

Hóspede mulher: Fale mais baixo, eu lhe suplico
Homem: Estes sussurros, piores que o silêncio, onde você me aprisiona. Estes dias, 

piores que a morte, que vivemos aqui, lado a lado, sob a terra de um jardim paralisado... 
(p.30).

teatro; se tivéssemos como analisar qual das encenações repercute, ou quais seriam a 
“verdadeira” e a “falsa”, concluiríamos que ambas têm um sentido ambíguo e se completam 
uma como reflexo da outra, obedecendo à geometria dos espelhos no cenário, que serviram 
várias vezes de material de composição de cena e encenação - X dialogando com a imagem de 
A refletida num espelho; A respondendo a X olhando para a sua imagem num espelho - que 
traça um projeto de filmar aquilo que foi vivenciado, na passagem do tempo, e reproduzido 
nos instantes de reflexão, memorização e, como também se sugere, alucinação. A situação 
perde a impostura frente ao jogo da repetição; a peça de teatro reflete o desejo de X e a sua 
consumação é o enredo do filme; mas nada haverá que separe os tempos decorrentes entre 
essas situações; elas foram reproduzidas no relato de X e seriam pertinentes à sua 
interpretação dos fatos independente de como os mesmos se desenvolveram ao passar do 

tempo.
X tem um diálogo semelhante com A, o mesmo enredo da peça; mas antes notamos 

que a descrição do ator de seu cenário e personagens confere com a do local e dos 
personagens do Hotel: uma encenação dentro de outra encenação ou uma obra (teatro) dentro 
de outra obra (cinema). A memória de X, até aqui o fio condutor da narrativa, chega a uma 
ilusão, quando X observa o enredo da peça de teatro e a vê se reproduzir em sua experiência 
própria e ainda quando observa outros personagens. Na saída da sala de teatro, X vê, refletida 
no espelho, a imagem de dois hóspedes reproduzindo um diálogo e uma intriga semelhantes:
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observa num ponto adiante (se bem que não existem pontos adiante no filme, mas sempre 

justapostos):

Voz de X: Era um local de repouso, ali não se falava de negócios, não se tramava um 

complô, nunca se falava de nada que pudesse despertar paixões. Havia letreiros em toda a 

parte: cale-se, cale-se (p. 80-81).

Em todos os personagens, o exercício da memória é um ato falho; ninguém se lembra 

ao certo de nada, os diálogos são soltos, nunca conclusivos, havendo sempre a necessidade da 

retomada de assunto. Os personagens parecem evitar algo que os direcione, os insira num 

dado momento e objetive as suas ações para os instantes seguintes; resignam-se a ter um 

destino como se os dias iguais bastassem para eles, se acomodassem perfeitamente num 

mundo petrificado e luxuoso:

Recusar discutir certos assuntos, entre os hóspedes do Hotel, é convencionar uma 

regra do repouso”; este depende da trivialidade, do desejo de separar-se do mundo, de seus 

projetos, de não questionar, de não refletir, de não se ocupar com aspirações, com exercícios 

mentalmente cansativos. Abdicando (os hóspedes) da condição de sujeito atuante, eles 

sugerem que o futuro lhes incomoda (bem como o passado), que a franqueza de suas relações 

sociais lhes incomoda; recusando o futuro, invocam essa instância presente de repouso e 

anulam um passado (sempre tomado a partir das últimas temporadas) do qual não se lembram. 

Daí, o truque do congelamento da ação, de suas feições, no filme. Em conformidade com isto, 

o traque da justaposição de diálogos e intrigas seria um fenômeno da saturação do presente, 

da falta de perspectivas, da alienação. O teatro (no filme) é esse exercício alienante em que as 

pessoas assistem a suas vidas, sua comédia de costumes. Assim como os personagens

- ... As conversas se desenrolavam no vazio, como se as frases nada significassem, 

nada devessem significar. E a frase começada de repente permanecia em suspenso, 

congelada... Mas para recomeçar em seguida, sem dúvida, no mesmo lugar. Não tinham 

importância. Eram sempre as mesmas conversas que voltavam, as mesmas vozes ausentes... 

(p. 80-81).
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assistem aos atores, o Hotel assiste aos personagens. Seu desfecho indica haver uma saída 
para X, que depende de quebrar essa regra (lugar onde não se fala de paixões, de negócios, 
não se trama um complô); nos leva a crer que o argumento para a encenação é a fuga de um 
labirinto.

Nesse sentido, o desfecho: após a fala da atriz de teatro - não, esta esperança - esta 
esperança agora não tem objeto. Acabou o medo de perder um vínculo, uma prisão, uma 
mentira. - Agora toda essa história já passou. Está acabando - alguns segundos... (p.25) -, 
uma batida de relógio ou toque de campainha encerra a indecisão e, daí, ela (a atriz e, mais 
tarde, A) abandona o marido e aquele lugar. Como um toque de campainha encerra o dilema 
de uma personagem que, nos parece, é tão estável e previsiva; abandonar o certo pelo incerto, 
o conforto de conviver num ambiente de elite - com companheiros de elite - por uma 
aventura, não seria contradizer seu caráter? Ou numa convenção rígida, assim como seus 
costumes, seu comportamento, sua fleuma, permanente até na resolução de ir em dada hora e 
dado lugar, nem um segundo a mais ou a menos; um desfecho que confirma o atrelamento 
incondicional dos personagens a uma convenção.

No pensamento que implica a mudança desta personagem - cansar-se da monotonia; 
mudar e fixar um prazo para esta mudança; e o prazo final é um toque de campainha -, quase 
não existe a proposta de X e A terminarem juntos, tamanho apego aos seus costumes e ao 
ritmo do local que os faz saírem sem dar sinal de afeto, de sorriso, de mudança exprimida 
facial e corporalmente; como saíram, podiam sair tantas outras vezes com outros e outros 
personagens que o desfecho da cena marcaria um início em outro lugar, outras cenas, e o 
mesmo comportamento. De certo, a mudança é um ritmo mais lento que a resolução; seu 
processo começa com a mecanicidade da saída e se desenvolve reabilitando em X e A a 
natureza dos sentidos, sua percepção espontânea e seus desejos, enfim, sua motivação própria, 
a condição de sujeito. A obra não pretendeu retratar o processo de mudança; seu objetivo é a 
caracterização do aprisionamento em grupo dada por diversas repetições até a exaustão da 
resolução final, que é mais uma repetição; análise do processo de convívio e desmotivação da 
sociedade (ou do convívio em grupos sociais) da época.

Como espectadores, reassistiremos à cena, veremos as mesmas instâncias e 
compartilharemos da angústia de uma história que não é própria de um personagem, sobre a 
qual não há domínio; ela não se cria a partir de fatores externos - um caso de amor mal-
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Mais uma materialização desse desejo (algo que desperte paixões) são as estátuas no 
jardim e como elas são interpretadas; numa cena em que X e A aproveitam para se 
corresponder (com elas e entre eles), conforme esse diálogo ambientado na sacada para esse 
jardim:

X: ... Eu lhe contei que o homem queria impedir a moça de ir mais longe: ele 
percebeu alguma coisa - com certeza um perigo - e, com um gesto, 
detinha a companheira. Você respondeu que era ela quem parecia ter 
visto algo - algo, ao contrário, maravilhoso - na frente deles, para o qual 
apontava com a mão estendida.
Mas isso não era incompatível: o homem e a mulher deixaram seu país, 
caminhando há dias sempre em frente. Acabavam de chegar ao alto de 
uma abrupta falésia. Ele detinha a companheira para que não se

resolvido no passado, rivais que tendem a se confrontar a história apenas se repete; ela 
existe no teatro, nas estátuas, nas pinturas, que ao absorverem os personagens transmitem-na 
como um significado em suas vidas; a história é refletida nos personagens a partir da sua 
entrada no Hotel; suas imagens nos espelhos das paredes ganham o teor de uma alma, que eles 
já não possuem, e elas (as imagens) seguem a narrativa por eles (um exemplo é a discussão 
entre hóspedes refletidos no espelho, mencionada na página 30 do roteiro, que simula um 
comportamento passional que eles não têm). Por isso, há referências a “fantasmas” nos 
diálogos; fantasmas que são cópias espirituais de personagens, sem corpo e providas dos 
mesmos desejos que esses possuíam quando havia a condição de interferirem no mundo. 
Anulada esta condição, negada a interferência como nociva ao convívio - não se falava de 
nada que despertasse paixões (p.80) - resta o desejo como imagem de si vagando pelos 
corredores e jardins, mais ou menos o que resume o diálogo de X, refletido em si e em outros, 
que é aquilo que propõe a estética da obra.
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X: Não lhes dê um nome... Eles poderiam ter tido tantas aventuras... (p.59-60)

mas
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E o quadro reitera a descrição num plano fechado, abrindo-se em saída de zoom. Em 
seguida, o plano se prende nas estátuas, subindo num movimento de grua por trás delas para 
abrir o seu campo de visão, como se as estátuas fossem observadores, seres animados, 
sustentando a fala fora da cena de X. Notemos que Marienbad não apresentava planos em 
perspectiva: as imagens corriam perpendiculares ao eixo da câmera; os quadros e espelhos, 
bem como os corredores, são vistos ffontalmente. Aqui, será o primeiro (e único) caso de 
plano em perspectiva: por detrás da estátua, a mulher é vista de costas no primeiro plano; em 
seguida o homem, de costas, com o braço levantado, que desenha uma linha diagonal, 
apontando para o horizonte (lago e floresta ao fundo). O encontro dessa imagem com a 
perspectiva deve indicar uma alternativa de saída para X, opondo-se à clausura do Hotel. Em 
sequência, o plano se quebra com uma risada de A; quebra-se a seriedade da perspectiva de 
fúga ou sentido da conversa, entre tantas que não fazem sentido; e o que seria uma visão 
subjetiva da presença ou ex-presença de X, altera-se quando X está em cena conversando com 
A e indefínindo a terceira visão do plano-sequência, que agora é geral. As estátuas são um 
casal, esculpido numa postura de início ou fim de uma caminhada, ou atentos ao que acontece 
à frente deles. Não parecem ter a mesma conclusão sobre o que vêem; conclusão notada pelo 
conflito entre gestos, que imprecisa saber se é o homem que puxa a mulher adiante ou se é a 
mulher que impede o homem de seguir em frente; mas os dois olham para o mesmo horizonte. 
É uma reconstituição sugestiva dos personagens X e A, como o próprio X observou.

A criação da escultura visa dar profundidade tridimensional às artes plásticas; 
mais interessante é o motivo do gesto com que estátuas são esculpidas visando, como na

aproximasse da borda, enquanto ela lhe mostrava o mar, aos pés deles, 
até o horizonte.
Em seguida, você me perguntou o nome dos personagens. Respondi que 
não tinha importância... Então eu disse qu poderiam ser você e eu... ou 
qualquer outra pessoa.
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fotografia, fixar um instante para uma eternidade. As estátuas aparecem em poses que 
representam, quase sempre, o breve intervalo entre ações ou o retrato da ação que caracterizou 
a passagem entre eras: a pose heroica do comandante, levantando a espada, com o cavalo 
empinado; o líder com olhar fixo para o horizonte, como se enxergasse o futuro, o braço 
apontado para uma direção (a mesma que a comunidade deve seguir); ou um gesto fraterno 
como de quem diz - estou aqui e estarei sempre aqui. As estátuas são fixações daqueles 
momentos, protagonizados pelos personagens sociais mais importantes, que a sociedade não 
quer ver inscritos somente no passado, levando-os para o presente e o futuro; um indicativo 
do tempo que não se pretende apagar. As estátuas do filme recriam esse tempo, para X e A, e, 
de acordo com suas interpretações, ilustram a instância em que estão. Restará concluir se o 
homem da estátua vê um horizonte mais possível do que aquele que a mulher vê, ou se o 
mesmo horizonte produz dois tipos de reflexão, refletindo nas posturas antagónicas do homem 
e da mulher; quer dizer, as estátuas como mais uma metáfora da peça de teatro e do filme. A 
fuga do país é a fuga do Hotel; a caminhada é o processo da fuga: ambos desejam escapar e 
procuram forças para a empreitada; o homem rompe a inércia e, a mulher, a aversão; a atitude 
de um deve ser preenchida pela esperança do outro. Estamos num impasse representativo de 
“após a fuga”, do futuro do casal que conseguiu fugir do Hotel, do país, da mentira do 
convívio social. Suas esperanças se reconvertem em medo ou salvação; não têm e ao mesmo 
tempo têm para onde ir pelo conjunto infinito de possibilidades, algumas ameaçadoras, não 
menos que o simulacro da vida no país (Hotel) de origem. A menção ao nome (ou sua 
necessidade de ausência) deduz uma rejeição à convenção, a tal rigidez que prende o 
indivíduo num signo de identificação em grupo - tudo o que eles não querem e não mais 
precisam. Serão ele e ela, tão somente, na recriação do paraíso com dois habitantes que se 
impedem de ser identificados por outros e até por Deus, ou seja quem for que os julgaria.

Se este caminho simboliza a sedução do casal em motivo comum, M - o marido de A - 
quebra a magia da interpretação das estátuas com um argumento lógico, preciso e situante da 
figura, dando nome a eles, ao seu lugar e ao seu tempo. Para M, não só suas roupas antigas 
(das estátuas) são “convenção pura”, como sua representação é convencionalmente vazia; eles 
não sugerem histórias: são uma história decorando o local, uma civilização específica como 
referencia. Por ironia, as estátuas - numa subjetividade da visão de M - também podem ser X
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e A, M e A, ou qualquer outra pessoa por terem a mesma função que elas, que é a de estar ali 
sem compromisso, sem despertar paixões, descansando etemamente, rigidamente fúteis.

Este será o conflito retratado (e repetido à exaustão) no filme, como o foi na peça de 
teatro e em outras instâncias.

“é”

Como se dá o conflito? Nas cenas do Hotel, os personagens comportam-se congelando 
sua fisionomia entre conversas, preservando um sentido de contemplação vago, absorvidos no 
espaço que lhes é permitido; e esse mesmo espaço é entrecortado, chocando-se várias vezes - 
como na cena em que uma mulher, do salão do teatro, vira-se e agora se encontra no bar 
(fusão de espaços, provavelmente num artifício de “chroma-key”); ou a cena em que M é 
filmado entre uma conversa de amigos e, num movimento de câmera na mesma sequência, 
está na mesa de jogos, propondo a X seu novo jogo impossível de ser vencido (falso plano- 
sequência, habilmente filmado sem cortes bruscos ou “jump cuts”, que em francês teria o 
nome de “faux raccord”). Os esquemas sugerem um movimento espontâneo da ação sem 
consequências e um automatismo gerado por hábitos do tempo vivido naquele lugar; esse 
tempo permanece o mesmo desde o congelamento da fisionomia até os múltiplos espaços que 
eles ocupam espontaneamente; ou “a priori” o lugar lhes é peculiar e por isto os seleciona, os 
transfere por um impulso de preenchimento; ou os petrifica, os eterniza naquele ambiente. 
Seus diálogos são vagos e interrompidos - Você sempre esteve aqui? Na verdade, não muito... 
ou ... já nos encontramos há tempos... Não me lembro muito bem. Deve ter sido em vinte e 
oito... em vinte e oito ou vinte e nove... (p.31) nada que procure um sentido; explanam 
sobre si e o lugar trocando uma intimidade formal, sem pretender conhecer-se mais durante 
aqueles momentos breves e fugazes.

Seu conformismo, como tudo nesta obra, é falso ou resultado da farsa de pertencer a 
um seleto grupo num seleto ambiente; um impulso contrário a projetos de independência 
social, como o que X propõe a A. Estes, ao contrário do que preconizavam nas cenas, ao 
conhecer esse impulso, percebem o que estão perdendo; mas M, que adivinha a fuga de A 
com X, tem noção disso?

Em Marienbad, os personagens são camadas de personagens; um hóspede é uma 
convenção de comportamento entre hóspedes; não é a “pessoa” que costumamos lidar mesmo 
em ficções. M “é” o comportamento de grupo; X busca uma saída; A “está” 
comportamento de grupo mas descobrindo a si, por detrás ou além da farsa; porque há tempos
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A: Mas do que você está falando? Não entendo nada do que está dizendo.

X: Se foram sonhos, por que você teria medo? (p.65-66).

X consegue ver todos os passos de A? Sua descrição é precisa nos momentos que a 

interpela, conforme o relato das cenas, supondo que X conheceu A no ano passado; mas este 

relato (a cena de A no quarto, na sacada, no jardim, correspondendo neste instante à descrição 

de X) pode ser um jogo de equivalência do desejo de X e de A; ou seja, A se vê na descrição 

de X porque - ainda que inconscientemente - “quer” se ver na descrição de X, embora não 

esteja pronta para aceitá-lo. X quer conhecer A, quer seduzí-la, e A corresponde a X. As datas 

- ...foi no ano passado? (p.48)-, os lugares - ...em Carlsbad, Frederiksbad, Marienbad?

X: Você esperava por mim.

A: Não... por que esperaria?

X: Eu também esperei muito tempo por você.

A: Em seus sonhos?

não é interpelada em seus desejos. “A” visualiza a sua essência primeiro como delírio e, em 

seguida, como a materialização da procura, sua esperança. Cenas em que A deixa cair um 

copo no bar durante as imagens narradas por X - quando X diz “uma noite, fui até seu 

quarto...” e aparece A no quarto, correspondendo à descrição: imagens esparsas, que duram 

poucos segundos perante a cena do bar, mas vão se alongando como se devagar A se situasse 

na memória, descobrindo que X corresponde a sua procura - são a fase crítica do processo; 

então ela perceberá que seu destino, se houver, será com X. Este processo é sempre repetitivo; 

não existem dias marcados no filme; as visões são requisitos da construção de um ideal, que 

vagarosamente assimilará a sedução de A por X; pois este descobre mais que a memória, traz 

o instinto de reproduzir desejos comuns entre ele e A. Desejos que quebram a convenção de 

comportamento; porque todos, que são membros de grupo, abdicam da natureza do indivíduo:
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X: Não, não, não! ...Não é verdade!... Não foi ã força...

Durante dias e dias, a cada noite... Todos os quartos se parecem... Mas

113 Nos diálogos do filme, essas citações corresponderiam à cena na p.48 do roteiro: Voz de X: A primeira vez 
que a vi foi nos jardins de Frederiksbad. A direção do filme mudou as falas deixando-as mais vagas e duvidosas.

(p.48)113- e os acompanhantes - ...um grupo de amigos, superficiais, gente que eu mal 

conhecia e você talvez conhecesse menos do que eu... (p.48)- que X descreve não são 

precisos, não parecem lembranças; X não está certo disso (dos fatos); mas provoca A supondo 

que a conheça mais que ninguém. As cenas filmadas de A no quarto, no jardim, não parecem 

ser a verdade do que diz X; nada parece verdade numa obra cujo exercício é tão ilusório, 

figurativo e interpretativo; A pode imaginar as mesmas cenas, tal qual X, e se impressionar 

pela capacidade de um homem estranho penetrar assim na sua intimidade, com o poder de 

fazê-la imaginar.

A classe social dos personagens em Marienbad é indefinida; pode ser uma aristocracia 

ou uma alta burguesia, representada por um caráter de distinção: bem vestidos, bem educados, 

bem apessoados. Classe a que pertencem X, A e M: uma alta classe sem nenhum critério 

ideológico, de origem, de finalidade; quer dizer, são idéia de aparência e não de filosofia ou 

atitude social; não têm profissão, não falam de realizações pessoais, são descomprometidos de 

cumprir metas, de induzir uma ação na ordem do mundo; são descomprometidos de pensar e 

agir; uma elite sem obrigações de elite, fotografada e exposta num ideal de alienação. Sua 

não-obrigação parece um desejo de desfrutar que, após realizado, nada deixa a fazer. O jogo 

(de cartas, de palitos, de xadrez ou damas) em Marienbad preenche, também, o vazio de 

objetivos com o entretenimento. Durante o filme, M é - para esta classe - a certeza; e X, a 

ameaça. Para X (e para nós), M personifica o lugar e o tempo; A personifica o desejo e o 

sonho. X inicia a conquista, primeiro, servindo-se de guia para A (cenas em que A lhe diz 

“nunca tive um guia tão bom”, enquanto X explica a decoração do Hotel, seus segredos, 

apresentando as estátuas, depois da dança); em seguida, despertando a memória (cena dos 

dois dançando, quando A nota o interesse de X e pergunta -Por que me olha assim? ; ouvindo 

como resposta - Vocêparece não se lembrar de mim.); e, depois, fazendo-a reviver estas cenas 

descritas com uma certa precisão que se esvai ao longo do filme. Posteriormente, X e A 

estarão em crise:
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aquele quarto, para mim, não se parecia com nenhum outro... Não havia 

mais portas, nem corredores, nem hotel, nem jardim... Não havia nem 

mesmo jardim, (p.127)

Nesta cena - uma das mais memoráveis no filme - há uma sucessão de sequências 

idênticas em "travellings” cada vez mais rápidos, partindo das salas e corredores do hotel e 

terminando em A, de penhoar e braços abertos, em seu quarto. A também sofre de visões que 

progressivamente se deslocam da semelhança narrativa de X (você estava em seu quarto ...), 

sendo agora surtos da própria imaginação; ela imagina um crime passional: M, de revólver na 

mão, descobre a ela e X na sacada do Hotel; atira em A e em X, que despenca da balaustrada, 

quebrando-a. Suas cenas são explícitas do receio de ser descoberta em seus sonhos, seu desejo 

de fugir com X; tudo se encaixa no processo de reencamar desejos, desligar-se da 

superficialidade do convívio com a classe do Hotel num processo que se desenvolve aos 

poucos, em que A readquire a capacidade de sonhar, alimentar esperanças e receios, que é o 

despertar da paixão abominada pela convenção local. Ela ganha personalidade, toma-se 

autêntica no decorrer da obra; é o estímulo que X provoca, sabendo que isto será o caminho 

para se libertar do Hotel, de M, de sua vida de aparências. Se X entra em crise, é porque o 

processo para si também é doloroso: sua memória é cada vez mais fraca, sua determinação 

pende para a hesitação; a força do convívio (de A com o grupo) e da passividade deste 

manifesta pelo universo de aparências preenchido de reflexos e repetições; esse poder 

analógico do lugar no Hotel ilustrando a consciência dos personagens parece um obstáculo 

quase instransponível, um transe hipnótico que, para quebrar-se, precisa de um esforço de 

rememorização, a redescoberta e interpretação do desejo e de seus potenciais, de um processo 

para reintaurar os sentidos.

X e A lutam contra uma instância. A insatisfação de A para com sua vida não é clara: 

vive um momento sem significado; procura seus desejos e o seu futuro numa esperança de 

realização (de desejos ocultos, de algum sentido em sua vida que ainda é opaco); sua escolha 

entre viver com X ou com M é se aventurar ou abdicar de um novo projeto. Em uma das 

cenas de A no quarto, quando M entra para comentar a chegada dos Andersons, várias fotos 

suas (a mesma em inúmeras cópias) estão numa gaveta da penteadeira do quarto, sugerindo 

ser estas imagens reflexões do jogo de espelhos das paredes do Hotel, na tendência de
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repetição do filme ou sua inesgotável reprodução dos personagens em objetos (estátuas, atores 

de teatro), que ou transmitem, ou roubam, ou copiam um sentido. Isto é, para M, a suspeita de 

que alguém (X) está interessado nela e está prestes a possuí-la. De qualquer modo, A pertence 

a este universo como as fotos dentro da gaveta; se é esta a simulação, o que o meio em que ela 

está inserida tem de si é seu corpo, sua aparência. Seu espírito, como confirma a fala de M, 

vai se afastando:

As fotos tiradas, quem sabe, por Franck, são o que o Hotel e M guardarão de A. O 

cancelamento do almoço com os Anderson, recordado vagamente por X (“Patterson... ou 

Ackerson”), mostra que estes fatos já estão relatados como memória (passado) num futuro 

longe dali. Neste instante, X toma a descrever as cenas precisamente, e estas cenas não são 

mais lapsos factuais, pois o objetivo de despertar A foi conseguido: ela estará no saguão com 

a mala pronta, e tentará escrever um bilhete de despedida para M, em cenas que mantêm uma 

dose de realismo; cenas de uma ação que não havia naquelas em que A pousava a mão sobre a 

balaustrada, olhando a estátua sobre o pedestal, jogando com a divagação sobre a natureza das 

estátuas, sem perceber o quanto elas implicavam na sua verdadeira procura.

M: Onde está você, meu amor perdido...

A: Aqui... Estou aqui... Com você, neste quarto.

M: Não, isso já não é verdade.

A: Ajude-me, eu suplico, ajude-me! Dê-me sua mão... Aperte minhas mãos 

bem forte... abrace-me.

M: Onde está você? O que você está fazendo?

A: Não me deixe ir embora.

M: Você sabe muito bem que é tarde demais. Amanhã estarei sozinho.

Atravessarei a porta de seu quarto. Ele estará vazio...

A: Não... estou com frio... não!... Não vá embora ainda!

M: Mas você sabe que é você quem vai embora, (p. 135).
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= 00111 (7)

= 00101 (5)
= 00011 (3)

= 00001 (1)
=10000(16)

Os caracteres binários serviriam para identificação imediata de valores “par” e 
“ímpar”, importantes na estratégia do jogo. Para Morrissete, aquele que começa a partida 
retirando um palito deixa para o adversário uma situação “ímpar” (16 para 15 palitos); o 
segundo jogador, se tirar um, devolve a situação “par” (15 para 14 palitos); se isto seguir com 
cada um retirando um palito, o último a retirar o palito será o segundo jogador, porque o 
primeiro sempre lhe entrega uma situação ímpar (15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 e, finalmente, 1). 
Estendendo esta hipótese para a retirada de mais de um palito por vez, a habilidade do jogador 
que vencer permanecerá na mesma tese - deixar o último palito, situação ímpar, para o 
perdedor -; mas temos que considerar o número de fileiras (par ou ímpar) e a sua disposição:

Mais um elemento que concilia a proposta da encenação é o jogo de cartas, palitos ou 
dominós que M ensina e disputa com os personagens. Este jogo é formado por dezesseis 
palitos, dispostos em quatro fileiras: a primeira com 1 palito, a segunda com 3, a terceira com 
5 e a quarta com 7. Bruce Morrissette, em Os Romances de Robbe-Grillet114, descreve que o 
jogo é de origem chinesa, e sua regra final (o último que retirar um palito ganha) foi 
modificada para Marienbad (o último que retirar um palito perde); as outras regras 
permaneceram: joga-se em dois participantes, cada um podendo retirar quantos palitos quiser, 
mas de uma só fila. Morrissete explicou a estratégia do jogo transformando, inicialmente, o 
número de palitos de cada fileira em códigos binários, como o esquema abaixo:
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Isto prescreve uma situação ímpar de palitos (3 ou o 11 binário) e par de fileiras 
(duas). Caso esta situação seja apresentada para um jogador e este retirar um palito de 
qualquer fileira, perde o jogo; mas este poderia retirar dois palitos da segunda fileira e, no 
caso de Marienbad, ganharia a partida. Outra situação:

Número ímpar de palitos e de fileiras. O jogador da vez, aqui, não teria chance de 
retirar dois palitos; assim, perderia a partida.

Perceba-se pelos códigos binários que a melhor situação para ganhar a partida seria 
manter ao adversário uma situação ímpar de palitos no total e no número de fileiras. 3 palitos 
teriam que estar dispostos em 3 fileiras; 5 palitos teriam que estar dispostos também em 3 
fileiras, deste modo:

Existindo duas fileiras como última situação, só resta retirar um palito da fileira de 
números ímpares; o adversário teria duas fileiras de números pares e só poderia converter uma

= 11 (ímpar)
= 10 (par)

!!! =11 (ímpar) 
! =01 (ímpar) 
! =01 (ímpar)

114 Morrissette, Bruce: Les Romans de Robbe-Grillet: Ed. Minuit, Paris, p.213 - 217.
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X tira um da fileira de 3:
iiiim = 111
!!!!! = 101
li = 10

Deixa uma fileira par, com total de palitos ímpar.

M tira um da fileira de 5:
iiiim = 111
!!!! = 100

= 10

X tira um da fileira de 3:
iiiiiii = 111

!!!! = 100
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fileira em ímpar ou extinguir (retirar todos os palitos) uma fileira; a situação que retoma para 
o jogador se toma favorável: um número par de palitos em uma fileira. Assim, a habilidade de 
M em Marienbad é eliminar uma das quatro fileiras iniciais deixando uma quantidade ímpar 
de palitos em cada uma das três fileiras restantes, bem como na soma dos palitos; ou, pelo 
menos, duas fileiras pares (entre três) e um total de palitos ímpar. Quando o jogo passa a ter 
duas fileiras, o número de palitos deve ser ímpar (acima de três) em cada fileira ou, então, 
dois palitos em cada fileira. Analisemos uma das situações do filme113:

M tira o primeiro fósforo da fileira de 1:
iiiiiii = 111 (ímpar)

= lOl(ímpar)
= 11 (ímpar)

Extinguindo uma fileira, M deixa três para o adversário.

li

Deixa duas fileiras pares e uma ímpar, com total de palitos ímpar.

115 pg. 53 do roteiro O Ano Passado em Marienbad, mas a partida entre X e M foi encenada, no filme, jogando-se 
com dominós.



t = 01
Duas fileiras ímpares e uma par; com total de palitos par.

M tira dois da fileira de 7:
!!!!! = 101
!!!! = 100

t = 01

= 101
= 1001111

De três para duas fileiras (par); total de palitos ímpar.

M tira um da fileira de 7:
!!!! = 100

= 100

X tira um da de 7:
!!! = 11
!!!! = 100

M tira um da de 5:
!!! = 11
!!! = 11

Com duas fileiras ímpares, X não pode mais ganhar o jogo.

X tira um da de 7:
n = 10
!!! = 11
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X extingue a fileira de 3:
II1II

!!!!

Deixa duas fileiras (par) com total de palitos par. X poderia ganhar o jogo.



M tira um da de 5:
= 10I!

II = 10

III

I

I

I = 01
= 01I

I = 01
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Agora, X não tem condições de reverter a situação: se extinguir uma fileira, entrega 
dois palitos para M retirar um e deixá-lo com o último; se retirar um de uma fileira, M 
extingue a outra fileira e deixa-o com o último. Esta é a situação que acontece no filme. M 

pode encerrar o jogo deixando o adversário com duas fileiras e dois palitos em cada ou com 
três fileiras e um palito (ou carta, ou dominó) em cada; mas essas situações poderiam ser 
revertidas se os dois jogadores tivessem o domínio da estratégia; vejamos um dos exemplos:

Se esta situação, aparentemente correta, com três fileiras e número ímpar de palitos em 
cada fileira, fosse apresentada a um jogador que dominasse a estratégia, ele retiraria dois 
palitos da terceira fileira, deixando a situação para o próximo assim:

= 11 (ímpar)
= 01 (ímpar)

= 01 (ímpar)

= 10 (par)
= 10 (par)
= 01 (ímpar)

E ganharia o jogo.
E, falando de uma situação aparentemente incorreta:
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0 próximo jogador teria duas possibilidades de vencer o jogo: 1- retirar o único palito 
da primeira fileira, entregando ao adversário uma situação de duas fileiras pares de palitos (o 
adversário não teria como converter as duas fileiras em valores ímpares - apenas uma; 
portanto, o nosso jogador converteria a outra em ímpar); 2- extinguir uma das fileiras de dois 
palitos (retirando os dois de uma vez) e torcer para o adversário não extinguir a outra fileira 
(de dois palitos, porque aí o nosso jogador ficaria com o último palito da primeira fileira). 
Retirar um palito de uma das duas fileiras pares é entregar ao adversário uma boa situação de 
duas fileiras ímpares e uma par, que ele converteria em ímpar, extraindo um palito. O jogo 
exige, assim, rapidez de raciocínio estratégico, administrando as fileiras para que permaneçam 
ímpares ou que o adversário não tenha meios de convertê-las em ímpar, tanto nos palitos de 
cada fileira como no conjunto das fileiras (lembremos que são quatro fileiras no total, ou seja, 
valor par). Ganha quem prever as hipóteses do adversário, sabendo qual será a consequência 
de cada jogada de cada jogador.

Pois consideremos agora que M apresenta o jogo aos participantes, o que quer dizer 
que os outros desconhecem a estratégia. Isto faz de M alguém praticamente impossível de ser 
vencido - neste caso particular - até que os adversários o estudem minuciosamente e 
conheçam as artimanhas do jogo; ensaiam isto numa passagem do filme:

- O que é preciso fazer é, todas as vezes, tirar um complemento de sete ... - 
Quem começa ganha. - E preciso tirar um número par. - O menor número 
ímpar total. - E uma série logarítmica. - E preciso mudar de fdeira de cada 
vez. ... (p. 124-126).

Poderíamos, assim, comparar o jogo chinês ao labirinto barroco de corredores e 
espelhos do Hotel; à arquitetura do roteiro, que compreende um lugar e um tempo ilusórios e 
a descoberta de uma saída. Houvesse em todos a noção da saída como fosse a estratégia do 
jogo, este seria como muitos (tática e/ou azar) e ninguém se sentiria preso no Hotel, como 
sugere o filme; mas este também é uma disputa encenada, entre X e M, como metáfora de 
outra disputa: M faz o papel de um anfitrião; daquele que prende, que domina, que mora no 
local e devora quem ousar se apropriar do mesmo; e o jogo é a sua armadilha. X é a figuração 
do estrangeiro, da ameaça (não por acaso, é interpretado por um ator italiano falando francês
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116 tít.original Von Kriege, Berlim, 1832. Tradução de Inês Busse. Ed. Europa-América, Mira-Sintra, N° 40 
830/3237. Cari Von Clausewitz (1780-1831) foi um militar prussiano, servindo como General de Campo e 
Oficial do Estado-Maior tanto no Exército da Prússia quanto no Exército Russo, contra as invasões 
Napoleônicas. Sua obra, “Da Guerra” (Von Kriege), é uma coletânea de ensaios preparados durante o ensino

com sotaque); na primeira vez que M apresenta o jogo, dispondo as cartas para X e o 
convidando a jogar, o final da partida é um detalhe da carta restante sobre a mesa de jogo 
espelhada - refletindo X e M no confronto - e o som da risada de A, como se ela fosse a carta, 
quer dizer, o objeto da disputa. X, ao contrário do que poderia se esperar, não fica irritado; 
olha para M com um misto de admiração e ironia (sempre olha para M com este mesmo sinal 
na face, principalmente quando termina o jogo) supostamente adivinhando que na verdade 
está ganhando, que esses artifícios são insuficientes ou inadequados para o que está 
pretendendo; sua admiração por M parece ser a de se perguntar por que alguém se entrega 
obstinadamente a uma função trivial, ou que segredos inúteis ele guarda. X pressente que o 
jogo é um detalhe, uma particularidade (entre tantas) para conhecer M: sua visão estreitada 
pela lógica da estratégia, do raciocínio formal e objetivo. Disputas em outros campos serão 
travadas e a relação entre elas não é tão aparente: a disputa é sobre A, algo mais complexo 
que um campeonato de cartas. A verdadeira disputa partirá do conhecimento que um 
adversário terá sobre o outro e no esquema de investir nos pontos fracos do adversário e 
arrastá-lo para um campo que lhe seja desconhecido. X exercita conhecer M, descobrindo que 
sua entrega ao formalismo tático, que prevalesce sobre o local (Hotel - casa de M), esconde a 
incapacidade de propôr sonhos e desejos à amada, porque M aprendeu a dominar e esqueceu 
como seduzir (A). O jogo chinês vira um campo de batalha entre outros, cujo resultado 
importa enquanto trouxer conhecimento entre os dois adversários; suas cartas finais serão 
dadas em outra esfera. O jogo - não só este, mas qualquer jogo - só traz seus preceitos básicos 
de disputa e objetividade; ele é, genericamente, uma radicalização objetiva da disputa, 
permeado pela euforia da vitória e a frustração da derrota, ambientado pela torcida - uma face 
emotiva - sobre as ações e o resultado. Para visualizar melhor, há um esquema traçado por 
Cari Von Clausewitz em sua obra, Da Guerra 116, como um quadro de objetivos de disputa 
entre adversários:
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A eles, Clausewitz acrescentou um quarto, oculto, que é levar o inimigo a tirar falsas 

conclusões. Vale a pena guardar este observação. Estudando o jogo como guerra ou disputa, 

ele previu, no “Capítulo V - Do Significado do Combate”:

Aplicadas a X e M, essas regras sugerem que A nem seria o objetivo principal: 

enquadraria-se em “conquista ou defesa de um objeto” descrita por Clausewitz; algo que 

prestaria um “serviço indireto, facilitando algo que seja positivo”. Mas o fascínio que M 

provoca nos hóspedes do Hotel induz a uma situação em que ele exerce domínio; e será esta a 

nocividade que X precisa destruir; tal fim o levaria a A e ele próprio, para novas perspectivas

como Diretor da Escola Militar; publicadas postumamente, constituem os princípios teóricos da estratégia na 
guerra contemporânea.

1. Destruição da força do inimigo

2. Conquista de um lugar

3. Conquista de qualquer objeto

1. Destruição da força do inimigo

2. Defesa de um lugar

3. Defesa de qualquer objeto.

Aqui, temos apenas algumas observações gerais a fazer: primeiro, que 

a importância do objectivo quase desce na ordem em que estão no quadro 

acima e, por isso, que o primeiro desses objectivos (Destruição da força do 

inimigo) sempre deve predominar na grande batalha; por fim, que os dois 

últimos (Conquista ou defesa de um lugar ou de qualquer objecto), numa 

batalha defensiva, são aqueles que não dão qualquer fruto, ou seja, são 

puramente negativos e daí que só podem prestar serviço indirectamente, 

facilitando alguma coisa que seja positiva. - Portanto, é mau sinal em relação 

à situação estratégica, se batalhas deste género se tornarem muito frequentes. 

(p.272,275).
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... Quanto mais, segundo esta probabilidade, o seu carácter (da 
disputa) se aproxime da forma de guerra absoluta ... tanto mais completa será 
a relação dos acontecimentos entre si e o todo, mas também tanto mais 
necessário será não dar o primeiro passo sem calcular qual poderá ser o 
último, (p.272,275)

existenciais, ou para um ludismo mais estimulante que o jogo de cartas e palitos. Para destruir 
o domínio de M, X joga, sabendo que vai perder, o jogo chinês (levando M a tirar falsas 
conclusões), visando ganhar A; isto será um triunfo do subjetivo (X) contra o objetivo (M). 
Mas, uma pergunta que todo espectador se faz quando sente que o final do filme deixa em 
aberto a nova perspectiva de X, bem como a de M, já na penúltima cena - a sai da do saguão 
principal do Hotel -, é se, a partir daqui, persistirá ou não a frieza do jogo, em que todas as 
suas hipóteses e movimentos podem ter outras saídas. X usou da estratégia para conquistar A; 
isto indica que usou recursos subjetivos, lúdicos (jogo de espelhos, estátuas, jogo da sedução), 
para fins objetivos. Em outra comparação: a fábula de Teseu(X), Ariadne(A) e o 
Minotauro(M), faz Teseu, recorrendo ao fio de Ariadne, derrotar o Minotauro, fugir com ela 
da ilha de Creta, e a abandonar em outra ilha; seu propósito era destruir o mito do Minotauro - 
que se parece, a esta altura, com o propósito de X.

Segundo outras observações, escritas por Clausewitz, em “Interdependência das Partes 
em Jogo” (Capítulo III):

O comentário quebraria a imparcialidade da visão superior de M em relação ao jogo, 
que parece tomá-lo imune ao desequilíbrio emocional, à frustração, enfim, a perd~e-lo. O 
roteiro contraria este pressuposto, M perderá A para X (no final do filme) e terá consciência 
disto, indo além: não a impede, como na última cena de M e A no quarto, em que pergunta - 
onde está você, meu amor perdido? -, se achando incapaz de impedir. X, que aceita jogar e 
parece - como todos - mais um jogador fútil, vai se desvinculando dessa comparação, 
ressaltando a sua incomodidade - que é, em suma, o enredo do filme - até se excluir do núcleo 
no Hotel e levar A consigo. X não disputa o jogo de cartas ou palitos com M; ele joga mas 
não participa, olha o jogo como curiosidade, mas este não lhe exerce fascínio; usa-o para 
testar M, pergunta: - E se você começar o jogo? (p. 124). Como diria Clausewitz, não se dá o



117X: Não importa aonde, precisamos sair daqui...

75

primeiro passo na disputa sem conhecer qual será o último; e este é dado quando ele revela a 
A seus planos:

X: Vamos sair daqui.
A: Para onde?

Não importa aonde porque X se opôe ao projeto específico - ir a certo lugar, em certa 
hora, por um certo motivo - para acabar com a dominação de M: o almoço com os Anderson, 
ou Paterson ou Ackerson118; o quotidiano estável. Sua idéia é criar o desejo de estar sempre 
mudando planos, buscando novos caminhos, que é restabelecer a força dos sonhos em A. Seu 
objetivo, neste instante, mais que conquistar A, é conhecê-la e tomar-se a ela conhecido; 
compartilhar com ela algo que jogadores, conquistadores e conquistados não compartilham. 
Daí X revelar as suas memórias, sua percepção dos fatos, sem medo de revelar com elas a sua 
intimidade, para uma mulher que hesita em aceitar essa revelação porque sabe que, se o fizer, 
estará perdendo o lugar no castelo, sua condição de jogadora, dama de honra daquele núcleo 
que existe para contemplá-la e apaziguar seus medos de humanidade; porque ser humano é 
estar sujeito à miséria, ao sofrimento das perdas, à poluição, ao calor e ao frio, à exterioridade. 
Conforme Robbe-Grillet observou no prefácio da edição do roteiro original de Marienbad119, 

após A ceder à tentação de X (indicando que ela já cedeu há muito tempo), ela vai com ele em 
direção a alguma coisa...: o amor, a poesia, a liberdade... ou, talvez, a morte... A síntese 
desta observação, metafórica, abre um universo de coisas, até a sua extinção, que poderão 
acontecer com X e A; mas, principalmente, faz com que a última cena de Marienbad 
proporcione a eles, em relação aos outros personagens, um fim.

O futuro de A com X será incerto porque isto é próprio do futuro; comparado a M e 
aos outros, que reservam-se de ter e ver algum futuro e, por isto, sentem-se mais seguros;

117 Inserção feita por Resnais ao diálogo proposto por Robbe-Grillet, na página 128 do roteiro: “- Num canto 
afastaco de um salão do hotel voltamos a encontrar X e A, nas mesmas posições de há pouco, no plano anterior, 
mas ambos vestidos normalmente.”
118 Referência ao roteiro de Marienbad, página 136.
119 p. 11: “De súbito, ela vai ceder... Na verdade, já cedeu há muito tempo. Depois de uma última tentativa de se 
esquivar, uma última chance oferecida a seu guardião para reavê-la, ela parece aceitar ser aquela que o
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A peça de teatro, que deu início ao filme, retomará próxima de seu fim; depois dela, os 
dois (X e A) se encontrarão; que é uma reiteração da proposta de acumular/repetir 
acontecimentos, trabalhar o tempo como uma incessante presentificação/atualização e traçar 
elipses em Marienbad. Se a primeira sugestão sobre uma obra inserida em outra obra é a da 
repercussão (o enredo do teatro inspirando a ação dos personagens no filme), esta é

desconhecido espera, e ir com ele em direção a alguma coisa, alguma coisa de inominado, alguma outra coisa: o 
amor, a poesia, a liberdade... ou, talvez, a morte...”

movem os fatos como peças de um jogo, que M - por exemplo - sempre ganha. Mas o futuro 
tem a mesma dose de preocupação que de fascínio, que são indissociáveis; e a falta de 
fascínio, na vida de A, gera sua decisão por X. Este não se percebe como sedutor mas 
seduzido por um desejo de expandir-se a outros lugares, se libertar do previsível, constrói 
fatos que acredita possuir mais ou outros sentidos, que o faça sonhar; A compartilhará do 
mesmo desejo, e ambos serão seduzidos um pelo outro. X conduz essa esperança que o 
espectador deposita em quem vai mudar as regras do jogo, trazendo o espírito da convivência, 
que estava em crise; mas essa mesma esperança não é o que se encontra no final do filme, que 
não é redentor; Marienbad encerra o pragmatismo da disputa convertendo a vitória de X em 
uma dúvida: seriam os meios de X tão diferentes dos de M, no sentido de libertar ou 
aprisionar, ou uma nova estratégia?

E esta é a armadilha do jogo: confundir a paixão com a tática; a emoção com a razão; 
um duelo de sensibilidades ligadas ao raciocínio. Quanto ao vencedor, não se sabe se ele 
ficara com A ou a abandonará, entregue aos seus próprios planos; se não mudou nada no 
universo de Marienbad. O que provoca admiração pelo vencedor é mais um elemento da 
superfície do filme, que evoca um universo paralelo ao real: sua apuração depende do 
reconhecimento do pragmatismo no universo dos jogos, da inconsequente admiração por este 
universo, partindo dos personagens, e “se” e “como” esses mesmos personagens nos 
representam; mas seremos espectadores de nós mesmos como os personagens de Marienbad 
são espectadores de si mesmos no teatro, sem saber quem é e o que quer X.

e como
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descartada, pois a ação, no filme, foi um processo passado até chegar ao teatro; a narrativa de 
X se toma relativa a um tempo anterior (dias atrás, talvez horas no mesmo dia); sua paixão 
por A foi acumulada no espaço de um ano (ou um dia, ou uma hora) e redigida como instantes 
curtos, mas persistentes e - por isso mesmo - repetitivos; o teatro como inspiração é, na 
verdade, o teatro como repetição. No início do filme, X vê A no que era a saida do teatro; 
agora se vê que aquela saída está no final do filme, do ato de X com A coincidindo com o dos 
atores (do teatro); procurar um lugar na imaginação ou no inconsciente de X ou de A que 
narre o acontecido parece inútil; o presente, a condição presente e, principalmente, a procura 
por desejos que move a narrativa (o roteiro, a montagem, a cena do filme) parecem obedecer 
ao sistema que a própria narrativa criou: espaços barrocos e labirínticos, a tendência de 
repetição, a síntese pela metáfora e pela elipse, a hipnose temporal. Pela metáfora, o teatro 
vira uma metalinguagem da obra: existe para contá-la e a ela se complementar; reproduzir a 
ficção dentro da ficção, como o jogo de espelhos de que a obra tanto se utiliza. Como o tempo 
da ação, o teatro de Marienbad é estilizado em mármores e cristais, escadas e corredores que 
terminam em outros corredores, e feições congeladas; transpondo, do reflexo, para a 
cristalização deste tempo, como nas estátuas: o passado vira presente e também futuro. Ela 
(A) não estava assistindo ao teatro, embora, no início do filme, esteja em cena (breve tomada 
panorâmica em que A está ao fundo da platéia); então, sua presença ali (no teatro) é 
imaginada por X, o que já simboliza sua ansiedade para que a peça termine e ele saia de lá 
com A. O resto da narrativa (que é, na verdade, seu núcleo) é o método pelo qual X leva A de 
M, repercutido na estética barroca e labiríntica do cenário.

X começa o processo com uma vaga idéia de já tê-la visto (A) antes; recria um 
passado, preenche-o de significados; sua busca (por um passado) parece gerar, em A, uma 
auto-análise. Contar nosso passado diz mais de nós mesmos que contar nosso presente; é um 
motivo para A pensar sobre quem a conhece melhor, já que X a observou e a estuda tão bem, 
a esta altura, mais que seu marido. Descobrir seu passado é descobrir sua intimidade, seu 
caráter, sua personalidade; então, a lembrança do ano passado em Marienbad, ou Carlsbad, ou 
Fredericksbad, é a procura da identidade: o tempo que a memória guarda é o complexo de 
experiências que esculpiu a maneira de ser; é o tempo lapidado, sintetizado com fatos que 
resumam as mudanças. Recriar a memória, em A, é devolver uma imagem de si que ela 
perdeu e que a fará se sentir atraída por X; este lhe revela segredos em comum e os
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condiciona a uma relação de causa (memória) e efeito (atração) entre os dois e que recupera, 
em A, a sua intimidade e os seus desejos. Esta relação entre tempo e memória também 
substitui a caracterização do personagem no romance e no filme, fazendo da caracterização o 
movimento interno deste (personagem) na duração da obra, enquanto conta as suas memórias, 
ou criando um artifício - como em Memórias Póstumas de Brás Cubas , de Machado de 
Assis, ou Cidadão Kane , de Orson Welles - em que o personagem, quando está ausente, 
tenha a memória narrada pelo seu espirito ou pesquisada por outros personagens, e/ou pelo 
cruzamento das informações sobre ele na memória dos outros. Marienbad, que dispensa o 
histórico do personagem X, faz do tempo de apresentação alguns fragmentos de memória que 
não se estendem ao tempo necessário para conhecer um personagem; conhecemos X por uma 
intenção de regredir e avançar no tempo, buscando suas origens e seus fins (sua angústia e seu 
objetivo de conquistar A), voltados a explicar sua condição ali envolto em salões de quadros, 
cristais, estátuas e personagens-estátua; conhecendo a sua intenção, não sabemos se seu 
discurso é a memória ou o propósito de conquistar A; e, se isto serve para conduzir a 
apresentação de X, conhecê-lo é algo que não se realiza em toda a projeção do filme. O filme 
narra uma convenção de lembrança sobre o encontro de X com A, que é o mesmo que a 
imaginação de X, fragmentada - não confirmada integralmente por A - e conciliada com a 
edição de Marienbad, que encena o discurso de X em suas sequências; na condução da 
narrativa que, em alguns momentos, insere objetos como uma pulseira de A (relatada no 
roteiro a partir da página 101) que está com X, como lembrança do encontro no ano passado. 
A pergunta “se houve ou não um ano passado em Marienbad” cede o lugar à indagação sobre 
o sentido que se pretende buscar nessas descrições, mas o sentido é exatamente essa procura 
em conhecer esse personagem representado pela letra X, é claro, segundo Robbe-Grillet 
(p.ll); ele formata a narrativa como o tempo da procura; um tempo que compõe o passado 
com o presente e o futuro; um tempo como um processo, um meio (a narrativa) e um fim (a 
procura de X por A) em Marienbad.

E, no fim, X conseguiu: A será sua. Todas as cenas passadas se embaralham como 
representações de memória, delírio e realidade, com o tempo da ação num instante futuro, que 
X relembra em monólogo para o espectador, e este instante será exatamente a hora em que 
deixou o Hotel, que A lhe contou seus últimos momentos enquanto preparava as malas, pouco 
após a última fala de X:
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120 Na mesma p. 11 do Roteiro original de 0 Ano Passado em Marienbad. “0 cinema é, certamente, um meio de 
expressão predestinado a esse gênero de narrativa. A característica essencial da imagem é sua presença.
Enquanto a literatura dispõe de toda uma gama de tempos gramaticais, que permitem situar os acontecimentos 
ens em relação aos outros, pode-se dizer que, quando se trata da imagem, os verbos estão sempre no presente... é 
absoliitamente claro que o que vemos na tela está se passando nesse momento, é o próprio gesto em si que nos é 
dado, e não uma referência a ele.”
121 Afirmativa atribuída a Alain Robbe-Grillet em entrevista. Referência: Miesch, Jean: Robbe-Grillet, 
Classiques du XXe.Siecle. Ed.Universitaires, Paris, p.43.
122 Rosenfeld, Anatol: Texto/Contexto Cap.Reflexões sobre o Romance Moderno . Ed.Perspectiva, 23 edição, 
S.Pauio, 1973, p.83: “A irrupção, no momento atual, do passado remoto e das imagens obsessivas do futuro não 
pode ser apenas afirmada como num tratado de psicologia. Ela tem de processar-se no próprio contexto narrativo 
em cuja estrutura os niveis temporais passam a confundir-se sem demarcação nítida entre passado, presente e 
futuro. ... Não conta com as facilidades que, quase sempre, marcam no filme o retrocesso do flash back : este 
recurso dá o passado como passado, como coisa morta, apenas lembrada. Para fazè-lo ressurgir cm toda a sua 
pujança, como presença atual, não se pode narrá-lo como passado. ... A narração toma-se, assim, padrão plano 
em cujas linhas se funde, como simultaneidade, a distensão temporal.”

O parque desse hotel era uma espécie de jardim à francesa, sem 
árvore, sem flor, sem nenhuma vegetação... O cascalho, a pedra, o mármore, 
a linha reta, marcavam nele espaços rígidos, superfícies sem mistério. 
Parecia, à primeira vista, impossível alguém perder-se nele... à primeira 
vista... ao longo das alamendas retilíneas, entre as estátuas de gestos estáticos 
e as lajes de granito, onde você já estava quase perdida, para sempre, na noite 
tranquila, sozinha, comigo, (p. 139-140).

Então, a ação do filme está no passado; entretanto, seu relato se forma como um 
momento presente; conforme a interpretação da imagem no cinema, descrita por Robbe- 
Grillet “ . Traçando uma linha do tempo, X está no instante futuro da ação, sendo que as cenas 
(que são o relato de X) estão no passado; o tempo presente é apenas o instante capaz de 
conjugar o futuro e o passado, um processo de atualização de cenas e o único modo de narrar 
no cinema, conforme Robbe-Grillet descobriu, que o cinema só conhece um modo 
gramatical: o presente do indicativo.nx Rosenfeld também esclareceu o processo de 
atualização de tempos que a imagem cinema realiza, em contraste com o verbo no romance122; 
seu plano que não pode ser visto como tendência de pensamento ou sugestão, ou mesmo 
ilusão; a experiência do personagem é sempre narrado no presente, mesmo estando no 
passado; a ação é o único modo de narrar no cinema, portanto, presente do indicativo: 
pensamentos, reflexões, devem ser encenados ou simulados num movimento de câmera.



80

Mas neste final de Marienbad vemos que o tempo da ação e o monólogo se equivalem 
ao espaço da cena: o jardim sem árvore e sem flor parece com a história dos personagens; sua 
aparente ordenação em pedra, mármore e espaços rígidos, suas linhas retas e superfícies, 
traem a percepção de estabilidade como a história do filme, onde nada poderia abalar o 
descanso dos hóspedes. Quanto ao tempo, ele parece repetir esta linguagem hipnótica, 
ilusória; sua ação amplia os movimentos dos personagens e os espaços cênicos enquanto 
desvirtua as suas percepções, até eles se verem num enorme espaço fechado, sem saída. A 
distensão e contração temporal obedece ao fenômeno do espaço distendido e fechado; o 
tempo parece imenso no início de Marienbad e termina minúsculo: uma hora e meia de peça, 
uma hora e meia de filme.
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123 Borges, Jorge Luis: Livro de Areia (tít.orig. Libro de Arena, 1975)', Conto O Espelho e a Máscara. Tradução 
Lígia Morrone Averbuck. Ed.Globo. S.Paulo, 2001, p.67-72.
124 Citação de Borges no Epílogo: p. 118 de Livro de Areia.
125 P.69 de O Espelho e a Máscara.
126P.7O do conto.

Jorge Luís Borges, em Livro de Areia 12\ cria um conto sobre a antiga Irlanda (na 

civilização celta) e o mito das literaturas seculares que constam de uma única palavra 124. 

Neste, travada a batalha de Clontarf entre noruegueses, o Rei irlandês pede a um poeta que 

cante sua vitória.

O poeta, disciplinado no estudo bardo das métricas líricas, da decoração de trezentos e 

sessenta fábulas que constituem a base da poesia celta, conhecendo as linhagens mitológicas 

de todas as casas reais da Irlanda, se comprometeu a apresentar, no intervalo de um ano, a loa 

e recitar perante a corte do Rei. Após um ano, apresentou-a cantando seguramente; com 

rimas, aliterações, assonâncias, retóricas condizentes com o classicismo lírico que tanto se 

orgulhara em aprender. O Rei presenteou-o com um espelho de prata e lhe pediu para preparar 

outra loa, no próximo ano.

Retomou o poeta, neste prazo, e cantou algo que não se parecia mais com a loa 

anterior; esta era cantada com insegurança; omitia passagens, algumas incompreensíveis: - 

Não era uma descrição da batalha, era a batalha 125; substantivos singulares regendo verbos 

plurais, preposições alheias, metáforas arbitrárias, aspereza alternando com doçura. O Rei 

proclamou: - De tua primeira loa pude afirmar que era um feliz resumo de quanto se cantou 

na Irlanda. Esta supera tudo o que a antecedeu e também o aniquila. ... Não a merecerão os 

ignaros, mas sim os doutos, a minoria 126 Presenteou o poeta com uma máscara de ouro e 

pediu uma nova loa, no ano seguinte.

Neste aniversário, o poeta voltou sem manuscrito nas mãos; traços abatidos, olhos 

distantes, pediu ao Rei que falassem a sós. O Rei consentiu e, numa sala vazia, o poeta 

declamou um verso de uma linha. Pergunta o Rei: - Que feitiçaria te doou?. Responde o 

poeta: - No alvorecer, acordei dizendo umas palavras que, a princípio, não compreendi.
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127 P.71 do conto.
128 P.71 do conto.
129 Orig: Citando desperte, el dinossaurio todavia estaba alli. Extraído da matéria E lá se foi o Autor do menos 
conto do mundo, de Sérgio Augusto: Caderno 2, Jornal 0 Estado de São Paulo, 15 de fevereiro de 2003.
130 P.09 da Introdução de Marienbad.

Essas palavras são um poema. Senti que havia cometido um pecado, talvez o que o espírito 

não perdoa 127.

- O de haver conhecido a beleza, que é um dom vedado aos homens, e que agora 

compartilhamos os dois disse o Rei: - Agora, nos cabe expiá-lo . Deu ao poeta uma 

adaga, que ele usou para se matar; enquanto o Rei virou um mendigo percorrendo os 

caminhos da Irlanda, que foi seu reino.

O mito da literatura de uma palavra encerra uma busca pela evolução das formas: 

quando a história (simbolizada pela guerra, no conto) deixa de ser representada para sê-la - em 

sua violência e incongruência - nas letras e, a partir daí, a simbologia encolhe a ponto de ter 

em um só objeto, uma palavra, todo o seu significado; isto será o fim da arte, da razão de 

existir o artista e o admirador da obra. Como mito, reproduz-se em outras pesquisas; mas sua 

idéia é utópica, não sendo possível deduzir que Marienbad ou outra obra tenha sido essa 

literatura de uma palavra só; outros exemplos seriam até mais cabíveis, como o “menor conto 

do mundo” de Augusto Monterroso: Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá 129. Um 

sujeito oculto; um verbo que transita entre o sonho e o real; um substantivo que descreve uma 

enigmática monstruosidade.

Outros exemplos existem e ainda existirão; mas, deixando à parte a extensão escrita ou 

filmada, entre Marienbad, a matealingagem de Borges, o menor conto do mundo de 

Monterroso ou a odisséia de um dia de Joyce, os casos revelam que a concisão e a 

espacialização tendem ao mesmo fenômeno: reduzir traços (formas) para ampliar sentidos 

(conteúdos). Seu efeito produz o mecanismo da história sem descrevê-la, como Robbe-Grillet 

escreveu130: - O filme todo é, na verdade, a história de uma persuasão: trata-se de uma 

realidade que o herói cria através de sua própria maneira de ver, de sua própria palavra. E 

sua tenacidade, sua secreta convicção terminam por arrastá-lo, mas em meio a que labirinto 

de falsas pistas, de variantes, fracassos, recomeços!.

Ou a concisão cria a ação do tempo num fragmento mínimo que o descaracterizaria 

como tempo. Neste caso, a imagem em movimento do cinema - que já é o “tempo da
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131 Grunewald, José Lino: Um Filme é Um Filme - 0 cinema de vanguarda dos anos 60, extraído do Jornal de 
Letras, juiho de 1962, organização de Ruy Castro, Companhia das Letras, S.Paulo, p.94.

imagem” - incorpora a concisão em suas próprias características e cria outros ou um maior 
número de sentidos; conforme Grunewald131: - Agora é tudo acronologia, mesmo porque já 
não há mais ficção. O cinema se liberta por inteiro da literatura, isto é, de um processo 
análogo às valências da linguagem verbal, quando esta exprime um sistema lógico-dedutivo- 
analítico de pensamento. Ou melhor: uma outra forma de pensamento.

Porquê outras formas de pensamento? Porque a projeção da imagem em movimento 
conjuga o espaço e o tempo num só corpo e virtualiza a existência com a fidelidade de um 
reflexo espontâneo: um susto, um choro, um riso, um suspiro... O espectador nunca assiste a 
um filme frisando a lógica da produção da sequência de imagens, constatando a manipulação 
do foco, do enquadramento da imagem e do corte que nela se deu; é que na vida real ninguém 
corta as imagens, mas aprende a esquecê-las; ninguém olha para o que não quer olhar, mas 
pode ser forçado a isto. O cinema seria como aquele aliciador que faz acreditar na sua versão 
dos fatos; mas só se acredita no que é constatado como real ou naquilo que nos ilude como 
real, concluindo que o cinema ilude ao real. O espectador aceita o ato, a encenação e a direção 
de imagens e só os questiona após a sessão de cinema e se acha o filme ruim, que é o mesmo 
que achar: não era o que eu esperava.

O que o espectador esperava era um jogo de ver seus sentidos na tela, que implica em 
se ver na existência do personagem e da cena; porque o propósito da reprodução da imagem é 
reconhecer uma causa e um efeito: a causa é imitar um corpo no espaço; o efeito é interpretar 
os reflexos do corpo na sua posição e no seu deslocamento. Filmar um corpo é retratá-lo em 
movimento, seja este característico do corpo ou característico da cena (travelling ou 
panorâmica da câmera sobre um objeto como, por exemplo, a estátua).

Mas a ficção no cinema teria de fazer com que a analogia (imagem do corpo no filme) 
tenha o perfil de uma condição, de um conjunto de características particulares e interligadas, 
que identifique aquele “corpo repetido” num “espaço repetido” como que inserido num estado 
natural ou de espírito. Caso ela não o faça, o espectador a fará, para “entender” o filme; ele 
simula um significado dado àquela imagem, quais exemplos de ação encontrados na natureza 
física e biológica se assimilariam a isso. E esse simulacro, feito num instante do processo de 
modificação do corpo em deslocamento no espaço e o processo da modificação-atuação do



84

O fascínio do cinema é o poder da imagem, como forma aberta, e seu tempo sugerido. 
Quando retratamos um objeto, sua indagação de sentido ocorrerá não só neste, mas nas 
perspectiva e enquadramento em que ele foi retratado. Um lugar comum na construção das 
artes é que a forma da arte implica tanto ou mais em sentidos de interpretação que o assunto 
que ela exibe; algo que, no cinema, implica em interpretar suas formas, suas técnicas de 
movimento de imagem e som, para representar aquele assunto. E o cinema possui técnicas 
que copiam dois sentidos principais (visão e audição), entre os cinco, que orientam a 
percepção do mundo.

Cine-romance é, então, a transferência do espaço literário (foco narrativo, 
temporalidade, realismo em cheque) para o cinematográfico; mais que uma adaptação, o 
cruzamento de duas formas; sua linguagem as distende, criando outras formas, e amplia o 
conteúdo. Uma experiência que nasce na instabilidade do ponto de vista lógico que invade o 
século, paralela à teoria da relatividade (versus realidade); o tempo será tão relativo quanto a 
experiência do personagem. A reforma de seu espaço (temporal) é o instante em que todos os 
atos se justificam por uma conexão físico-social, psíquica e, a esta altura, artística.

Outro caso, mais recente, permite discutir se essa linguagem foi ou não apropriada 
pelo cinema: O filme O Feitiço do Tempo (Groundhog Day: 1993, EUA132). Uma comédia 
despretensiosa em que Bill Murray faz o papel de um repórter de TV cínico e ressentido, 
desmotivado por um trabalho de cobertura do “Dia da Marmota” (título original) numa cidade 
do interior dos EUA - Punxsutawney -. Este dia consiste na saída da toca de uma marmota na 
última semana de inverno; e ela verá o céu e expressará se haverão mais semanas de inverno 
ou se ele termina mesmo nesta semana (voltando ou não para a toca). O evento - é claro - não

132 Groundhog day : EUA, 1993 Duração: 101 min. Direção de Harold Ramis, Roteiro de Danny Rubin. Elenco: 
Bill Murray, Andie McDowell, Chris Elliott e Stephen Tobolowsky. Distribuído pela Columbia.

corpo, será o sentido do filme; essa forma de pensamento pode ter semelhanças com a 
interpretação da obra em outras artes, mas é uma nova forma capaz de produzir novos 
sentidos. Na literatura, a interpretação da palavra é feita em rimas, metáforas - como imagens 
- que ela produzirá ou sentidos ocultos na sua composição em frases. O cinema terá a 
imagem, à frente da interpretação, e que palavras ou termos elas podem produzir: o sentido 
aberto em Marienbad.
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tem nenhuma importância num segmento da mídia tão competitivo como o telejomalismo, 
que faz deste repórter um profissional desprestigiado. Mas ele e sua equipe ficam presos na 
pequena cidade, após a cobertura, por uma tempestade de neve que bloqueou a estrada; dorme 
no Hotel e, quando acorda, percebe que no dia seguinte todos estão se comportando como no 
Dia da Marmota, inclusive nas notícias de rádio e jornal. De fato, acontece de novo o Dia da 
Marmota e, no fim deste dia, recebe - de novo - a notícia de que a estrada está bloqueada por 
uma tempestade de neve. Os próximos dias serão iguais a este, e o personagem não entende 
nem convence ninguém de que estão vivendo o mesmo dia. O desenrolar do enredo é a 
mudança de comportamento do personagem-repórter: ele se toma agressivo, auto-destrutivo, 
descobre que pode fazer qualquer coisa - inclusive se matar - que acordará, mesmo assim, no 
quarto de Hotel, no Dia da Marmota. Enfim, resolve observar todos os acontecimentos do dia 
- que é o mesmo - e tirar proveito deles para a sua reputação; vira o homem mais popular da 
cidade num único dia, impressiona a direção do telejornai, conquista a sua colega de equipe 
(Andie McDowell)... e, aí, acorda no dia seguinte ao Dia da Marmota, com a estrada 
desbloqueada.

Trata-se de uma brincadeira com o tempo, que se repete até que o personagem aprenda 
com ele; deixe o seu ressentimento; mas isto, que também é um jogo, elabora a repetição do 
tempo a partir do relato: as cenas e a ação no Dia da Marmota. Este dia serve de suporte para 
o desenvolvimento da narrativa, e, se ele é uma fração desta narrativa, esta se alimenta de si 
mesma. O tempo serve, aqui, de linguagem e desenvolvimento da linguagem; o que significa 
que o tempo é tratado como “metalinguagem”: uma fração deste cria todo o processo da 
história, usada como fenômeno de repetição; a evolução temporal é uma ilusão que, pelas 
formas do cinema, serve de plataforma para a real evolução psíquica do personagem. Poderia 
esta história ser contada em dias sequenciais? Sim, mas o processo caberia em semanas ou 
meses contraídos para o tempo de projeção do filme; e talvez não tivesse a mesma força do 
movimento de repetição do tempo; uma rotina explícita. E retomando a Marienbad 1 Este 
podia ser escrito e filmado como o pequeno drama sequenciado por apresentação (o hotel e a 
temporada), exposição dos personagens (X, A e M), desenvolvimento (romance entre X e A), 
conflito e desfecho; nada impede que o espectador o veja assim... e ele nunca o verá; a forma 
o impele para fora da história. Neste encontro do cinema com a literatura, o conjunto de ações 
permeado de inações transforma o tempo em metáfora do tempo, de tal modo que não
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saberíamos se o vivemos ou o sonhamos - como os personagens - ou se c tempo é mais uma 

convenção que aceitamos com a passividade dos hóspedes do hotel. Como o exemplo 

anterior, o tempo, em Marienbad, é uma metalinguagem; mas ele não se acopla à repetição de 

um fragmento, se acopla à distensão de outro fragmento: o tempo da peça, o tempo do filme. 

Outra associação deste tempo é com o espaço da cena, sua harmonia com o labirinto do Hotel; 

também o associamos com a evolução psíquica dos personagens, o quanto custou a eles 

chegar àquele momento. Do contrário, nada poderia ser deduzido pela visão do autor; porque 

este tira da obra a sua própria reflexão e a entrega para o espectador.

Merleau-Ponty, que dizia a linguagem tem certamente um interior, mas este não é um 

pensamento fechado sobre si mesmo e consciente de si, o que diria da imagem e do som? 

Ambos criam uma linguagem cuja objetividade de representação traz a certeza e a dúvida: se 

são reproduções fiéis dos sentidos - visão e audição - qual o sentido dessa representação, já 

que o retrato é para um fim? É uma constatação que os novos romancistas sempre fizeram: 

um objeto fechado em si mesmo implica estar solto de um significado lógico e, portanto, ser 

aberto em significados; aí a subjetividade - a percepção humana - os acolhe como queira. A 

metafísica é para a física como um espaço negativo: contornando aquilo que não é física mas 

abrange um universo físico, seus limites são também os limites da física; marcando o espaço 

metafísico, deduzimos o espaço físico. Assim são os objetos de cena em Marienbad', quando a 

narrativa volta-se para eles, os ordena nesse espaço barroco, este gênero que dá forma ao 

caos; quando este espaço toma forma, dela extrai os personagens e notadamente X - de onde 

vem o foco narrativo. X é a exceção do mundo dos objetos - sua metafísica - e assim 

prosseguimos conhecendo-o - aquele que está por trás da representação, do ambiente, das 

estátuas, dos figurantes - até perceber que sua consciência é uma dúvida que cabe a nós 

(espectadores) responder (ou não) no lugar dele.

E haveriam dois espectadores de O Ano Passado em Marienbad que veriam as 

mesmas coisas e tirariam as mesmas conclusões sobre o filme? Não. Seus vários sentidos 

provêm das várias pessoas que o vêem. Marienbad é tudo o que os outros querem que seja e, 

se somarmos todas essas conclusões subjetivas e encontrarmos um espaço onde elas não se 

cruzem mas tangenciem, esse espaço também será Marienbad-, o micro-romance de um 

homem apaixonado e uma mulher indecisa. Pela forma, a história se deforma, como 

provavelmente Resnais queria que o filme fosse admirado, como um quadro abstrato. Livre do
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retratismo, a pictorialidade o sugere como algo mais - é e não é retrato - e o que esta 
experiência fez foi afastar o fílme do retrato - sê-lo e não sê-lo - valendo-se de suportes 
realistas (e retratistas) como a imagem e o som do cinema. Só que Marienbad não é mera 
experiência surrealista: representa o sonho, o delírio, a imaginação e a realidade; mas estas 
não se misturam como um mosaico, uma dissociação da história com múltiplas perspectivas 
em fragmentos de sequência; esses elementos de representação não são a fachada da obra, eles 
se fundem na história e nos personagens, criam uma experiência harmónica, elementos que 
são a história dos personagens. A unidade é tudo o que passa por X e por A nos noventa 
minutos em que eles combinam fugir do hotel - o tempo da peça de teatro e do filme - porque 
indivíduo é sonho, é delírio, é imaginação e realidade, sendo indivíduo.

Depois de Marienbad, a revolução cultural da segunda metade dos anos sessenta 
reintroduz a noção de compreender o mundo pela idéia do compromisso do ser na 
humanidade. A patrulha ideológica, durante a guerra fria, faz artistas e intelectuais pregarem 
sua obra em praças públicas, como pastores com evangelho marxista na mão. Seu conteúdo 
estará definido e, por este, as formas obedecerão a um esquema de representação que as 
converterá nesse sentido pré-definido. Não haverá mais tempo para pesquisar as formas 
livremente, elas terão um direcionamento e um fim. Resta dizer que a pesquisa da forma - até 
chegar ao cine-romance em Marienbad - revelou uma face sobre o conteúdo opaca, confusa 
de si porque inexplicável: se a procura da arte é por conscientizar, conscientização é dúvida, 
conscientização retoma à procura; toda certeza é uma proposta mais alienante que a falta de 
proposta, por impedir a procura. Se toda certeza é um conteúdo, sua forma deve ser 
questionada; e novas formas, ainda que sobre velhos conteúdos, criam novos conteúdos.
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La voici donc cette charte du Nouveau Roman telle que la rumeur publique la 
colporte: 1) Le Nouveau Roman a codifíé les lois du roman futur. 2) Le Nouveau Roman a 
fait table rase du passé. 3) le Nouveau Roman veut chasser l'homme du monde. 4) Le 
nouveau Roman vise à la parfaite objectivité. 5) Le Nouveau Roman, difficilement lisible, ne 
sadresse qu'aux spécialistes.

Et voici maintenant, en prenant 1'exact contre-pied de chacune de ces phrases, se qu'il 
serait plus raisonnable de dire:

APÊNDICE I: NOUVEAU ROMAN, HOMME NOUVEAU
Robbe-Grillet, Alain: Pour un Nouveau Roman, Les Éditions de Minuit, Paris, 1961, p. 113- 
121.

Le Nouveau Roman n'estpas une théorie, c'est une recherche.
II n'a donc codifíé aucune loi. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas d'une école littéraire au 

sens étroit du terme. Nous sommes les premiers à savoir qu'il y a entre nous oeuvres 
respectives - celle de Claude Simon et la mienne, par exemple - des différences considérables, 
et nous pensons que c'est três bien ainsi. Quel interêt y aurait il à ce que nous écrivions tous le 
deux, si nous écrivions la mème chose?

Mais ces différences n'ont-elles pas toujours existé au sein de toutes les “écoles”? Ce 
que l'on trouve de commun entre les individus, dans chacun des mouvements littéraires de 
notre histoire, c'est surtout la volonté d'échapper à une sclérose, le besoin de quelque chose 
d'autre. Sur quoi se sont toujours groupés les artistes, sinon sur le refus des formes périmées 
qu on cherchait à leur imposer? Les formes vivent et meurent, dans tous les domaines de Lart, 
et de tout temps, il faut continellement les renouveler. la composition romanesque du type 
XIXe siècle, qui était la vie même il y a cent ans, nest plus qu'une formule vide, borme 
seulement pour servir à dennuyeuses parodies.

Ainsi, loin d edicter des règles, des théories, des lois, ni pour les autres ni pour nous- 
mêmes, c'est au contraire dans la lutte contre lois trop rigides que nous sommes rencontrés. II 
y avait, il y a encore, en France tout spécialement, une théorie du roman implicitement
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Le Nouveau Roman ne fait que poursuivre une évolution constante du genre romanesque.
L erreur est de croire que le “vrai roman” s'est figé une fois pour toutes, à 1'époque 

balzacienne, en des règles strictes et défínitives. Non seulement 1'evolution a été considérable 
depuis le milieu du XIXe siècle, mais elle a commencé tout de suite, à 1'époque de Balzac lui- 
même. Celui-ci ne relève-t-il pas déjà de la “confusion” dans les descriptions de la Charteuse 
de Parme 1 II est certain que la bataille de Waterloo, telle que Stendhal nous la rapporte, 
n'appartient plus déjà à l'ordre balzacien.

Et, depuis, levolution n'a cessé de s'accentuer: Flaubert, Dostoíevsky, Proust, Kafka, 
joyce, Faulkner, Beckett... loin de faire table rase du passé, c'est sur les noms de nos 
prédécesseurs que nous nous sommes le plus aisément mis daccord; et notre ambition est 
seulement de les continuer. Non pas de faire mieux, ce qui n'a aucun sens, mais de nous 
placer à leur suite, maintenant, à notre heure.

La construction de nos livres n'est d'ailleurs déroutnte que si l'on s'achame à y 
rechercher la trace d'élements qui ont en fait disparu depuis vingt, trente, ou quarante années, 
de tous roman vivant, ou se sont du moins singulièrement effrités: les caractères, la 
chronologie, les études sociologiques, etc. le Nouveau Roman aura en tout cas eu ce mérite de 
faire prendre conscience générale du genre, alors quon persistait à la nier, reléguant par 
príncipe Kafka, Faulkner et tous les autres dans de douteuses zones marginales, quand ils sont 
simplement les grand romanciers du début de ce siècle.

Et depuis vingt ans, sans doute, les choses s'accélerent, mais ce nest pas dans le 
domaine de l'art uniquement, chacun en conviendra. Si le lecteur a quelquefois du mal à se

recconue par tout le monde ou presque, et que l'on opposait comme un mur à tous les livres 
que nous faisions paraitre. on nous disait: “Vous ne campez pas de personnage, donc vous 
n'écrivez pas de vrais romans”, “vous n'étudiez pas un caractére, ni un milieu, vous 
n'analysez pas les passions, donc vous n ecrivez pas de vrais romans”, etc.

Mais nous, au contraire, qu'on accuse d'être des théoriciens, nous ne savons pas ce 
que doit être un roman, un vrai roman; nous savons seulement que le roman, un vrai roman; 
nous savons seulement que le roman daujourd hui sera ce que nous le ferons, aujourd hui et 
que nous navons pas à cultiver la ressemblance avec ce quil était hier, mais à nous avancer 
plus loin.
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Le Nouveau Roman ne s'interesse qu'à Lhomme et à sa situation dans le monde.

Comine il n'y avait pas, dans nos livres, de “personnages” au sens traditionnel du mot, 
on en a conclu, un peu hâtivement, qu'on n'y rencontrait pas d hommes du tout. C'était bien 
mal les lire. Lhomme y est présent à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot. Même si 
l'on y trouve beaucoup d'objets, et décris la pensée qui les revoit, la passion qui les déforme. 
les objets de nos romans n'ont jamais de présence en dehors des perceptions humaines, réelles 
ou imaginaires; ce snt des objets comparables à ceux de notre vie quotidienne, tels qu'ils 
occupent notre esprit à tout moment.

Et, si l'on prend object au sens général (object, dit le dictionnaire: tout ce qui affecte 
les sens), il est normal qu'il n'y ait aue des objets dans mes livres: ce sont aussi bien, dans ma 
vie, les meubles de ma chambre, les paroles que j'entends, ou la femme que j'aime, un geste 
de cette femme, etc. Et, dans une acception plus large (objet, dit encore le dictionnaire: tout ce 
qui occupe Tesprit), seront encore objets le souvenir (par quoi je retoume aux objets passes), 
le projet (qui me transporte dans des objets futurs: si je décide d'aller me baigner, je vois déjà 
la mer et la plage, dans ma tête) et toute forme d'imagination.

Quant à ce que l'on appelle plus précisément des choses, il y en a toujours eu 
beaucoup dans le roman. Que lon songe à Balzac: maisons, mobilier, vêtements, bijoux, 
utensiles, machines, tout y est décrit avex un soin qui n'a rien à envier aus ouvrages 
modemes. Si ces objets-lá sont, comme on dit, plus “humains” que les nôtres, c'est seulement 
- et nous y reviendrons - que la situation de 1'homme dans le monde qu il habite n'est plus 
aujouid hui la même au'il y a cent ans. Et non pas du tout parce que notre description serait 
trop neutre, trop objective, puisque justement elle ne 1'est pas.

retrouver dans le roman modeme, c'est de la même façon qu'il se perd quelquefois dans le 
monde même ou il vit, lorsque tout cède autour de lui des vieilles constructions et des vieilles

Le Nouveau Roman ne vise qu 'à une subjectivité totale.
Comme il y avait beaucoup d'objets dans nos livres, et qu'on leur trouvait quelque 

cnose d'insolite, on a bien vite fait un sort au mot “objectivité”, prononcé à leur sujet par 
certains critiques dans un sens pourtant três spécial: toumé vers l'objet. Pris dans son sens



91

Le Nouveau Roman s 'adresse à tous les hommes de bonne foi.
Car il s'agit ici d'expérience vécue, et non des schémas rassurants - et désespérants 

tout à la fois - qui tentent de limiter les dêgats et d'assigner un ordre conventionnel à notre 
existence, à nos passions. pourquoi chercher à reconstituer le temps des horloges dans un récit 
qui ne s'inquiète que de temps humain? N'est-il pas plus sage de penser à notre propre 
mémoire, qui n'est jamais chronologique. Pourquoi s'ent~eter à décrouvrir comment 
s'appelle un individu dans un roman qui ne le dit pas? Nous rencontrons tous les jours des 
gens dont nous ignorons le nom et nous pouvons parler toute une soirée avec un inconnu, 
alors que nous n'avons même pr~eté aucune attentions aux présentations faites pas 1'hôtesse.

Nos livres sont écrits avec les mots, les phrases de tout le monde, de tout les jours. ils 
ne présentent aucune difficulté particulière de lecture pour ceux qui ne cherchent pas à coller

habituei - neutre, froid, impartial le mot devenait une absurdúé. Non seulement c'est un 
homme qui, dns mes romans par exemple, décrit toute chose, mais c'est le moins neutre, le 
moins impartial des hommes: engagé au contraire toujours dans une aventure passionelle des 
plus obsédantes, au point de déformer sa vision et de produire chez lui les imaginations 
proches du délire.

Aussi est-il aisé de montrer que mes romans - comme ceux de tous mes amis - sont 
plus subjectifs même que ceux de Balzac, par exemple. Qui décrit le monde dans les romans 
de Balzac? Quel est ce narrateur omniscient, omniprésent, qui se place partout en même 
temps, qui voit en même temps 1'endroit et 1'envers des choses, qui suit en même temps les 
mouvements du visage et ceux de la conscience, qui connait à la fois le présent, le passé et 
1'avenir de toute aventure? Ça ne peut être qu'un Dieu.

Cest Dieu seul qui peut prétendre être objectif. Tandis que dans nos livres, au 
contraire, c'est un homme qui voit, qui sent, qui imagine, un homme situé dans 1'espace et le 
temps, conditionné par ses passions, un homme comme vous et moi. Et le livre ne rapporte 
rien dautre que son expérience, limitée, incertaine. Cest un homme d'ici, un homme de 
maintenant, qui est son propre narrateur, enfin.

II suffit sans doute de ne plus se bouvher les yeux sur cette évidence pour s'apercevoir 
que nos livres sont à la portée de tout lecteur, dès qu'il accepte de se libérer des idées toutes 
faites, en littérature comme dans la vie.
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Le Nouveau Roman ne propose pas de signification toute faite.

Et l'on arrive à la grande question: notre vie a-t-elle un sens? Quel est-il? Quelle est la 
place de l'homme sur la terre? On voit tout de suite pourquoi les objets balzaciens étaient si 
rassurants: ils appartenaient à un monde dont 1'homme était le maitre; ces objets étaient des 
biens, des porpriétés, qu il ne s'agissait que de posséder, de conserver ou d'acquérir. II y avait 
une constante identité entre ces objets et leur propriétaire. un simple gilet, c'était déjà un 
caractère, et une position sociale en même temps. L'homme était la raison de toute chose, la 
clef de 1'univers, et son maitre naturel, de droit divin...

II ne reste plus grand-chose, aujourd'hui, de tout cela. Pendant que la classe 
bourgeoise perdait peu à peu ses justifícations et ses prérogatives, la pensée abandonnait ses 
fondements essentialistes, la phénoménologie occupait progressivement tout le champ des 
recherches philosophiques, les Sciences physiques découvraient le règne du discontinu, la 
psychologie elle-même subissait de façon parallèle une transformation aussi totale.

Les signifícations du monde, autour de nous, ne sont plus que partielles, provisoires, 
contradictoires même, et toujours contestées. Comment 1'oeuvre dart pourrait-elle prétendue 
illustrer une signification connue d'avance, quelle qu'elle soit? Le roman modeme, comme 
nous le disions en commençant, est une recherche, mais une recherche qui crée elle-même ses 
propres signifícations, au fur peut répondre à cette question: il n'en sait rien. Tout ce qu'il 
peut dire, c'est que cette réalité aura pêut-être un sens après son passage, c'est-à-dire l'oeuvre 
une fois menée à son terme.

Pourquoi voir là un pessimisme? En tout cas, c'est le contraire d'un abandon. Nous ne 
croyons plus aux signifícations fígées, toutes faites, que livrait à 1'homme 1'ancien ordre

dessus une grile d'interprétation périmée, qui n'est plus bonne déjà depuis prés de cinquante 
ans. on ne peut même se demander si une certaine culture littéraire justement ne puit pas à 
leur compréhension: celle qui s'est arrêtée à 1990. Cependant que des gens très simples, qui 
ne connaissent pas Kafka peut-être, mais qui ne sont pas obnubilés non plus par les formes 
balzaciennes, se trouvent de plain-pied avec des livres oú ils reconnaissent le monde ou ils 
vivent, et leur propre pensée, et qui, au lieu de les tromper sur une prétendue signification de 
leur existence, les aideront à y voir plus clair.
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divin, et à sa suite Lordre rationaliste du XIXe siècle, mais nous repertons sur Lhomme tout 
notre espoir: ce sont les formes qu'il crée qui peuvent apporter des signifícations au monde.

Le seul engagement possible, pour 1’écrivain, c'est la littérature.

II n'est pas raisonnable, dès lors, de prétendre dans nos romans servir une cause 
politique, même une cause qui nous parait juste, même se dans notre vie politique nous 
militons pour son triomphe. La vie politique nous oblige sans cesse à supposer des 
signifícations connues: signifícations sociales, signifícations historiques, signifícations 
morales. L'art est plus modeste - ou plus ambitieux - : pour lui, rien n'est jamais connu 
davance.

Avant 1'oeuvre, il n'y a rien, pas de certitude, pas de thèse, pas de message. Croire que 
le romancier a “quelque chose à dire”, et qu'il cherche ensuite comment le dire, représente le 
plus grave de contre-sens. Car c'est précisément ce “comment”, cette manière de dire, qui 
constitue son projeto d ecrivain, projeto obscur entre toue, et qui sera plus tard le contenu 
douteux de son livre. C'est peut-être, en fín de compte, ce contenu douteux d'un obscur projet 
de forme qui servira le mieux la cause de la liberte. Mais à quelle échéance?
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ON REGRETTE PRÉVERT
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Si le cinéma Français existe par une centaine de fílms chaque année, il est bien 
entendu que dix ou douze seulement méritent de retenir 1'attention des critiques et des 
cinéphiles, l'attention donc de ces Cahiers. Ces dix ou douze fílms constituent ce que l'on a 
joliment appelé la Tradition de la Qualité, ils forcent par leur ambition 1'admiration de la 
presse étrangère, défendent deux fois l'an les couleurs de la France à Cannes et à Venise ou, 
depuis 1946, ils raflent assez régulièrement médailles, lions d'or et grands prix.

Au début du parlant, le cinéma Français fut 1'honnête démarquage du cinéma 
américain. Sous 1'influence de Scarface nous faisions 1'amusant Pépé le Moko. Puis le 
scénario Français dut à Prévert le plus clair de son évolution, Quai des brumes reste le chef 
d'oeuvre de l'école dite du réalisme poétique. La guerre et l'après-guerre ont renouvelé notre 
cinéma. II a évolué sous l'effet d'une pression interne, et au réalisme poétique - dont on peut 
dire qu'il mourrut en refermant derrière lui Les portes de la nuit - s'est substitué le réalisme 
psychologique, illustré par Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, René Clément, Yves Allégret 
et Mareei Pagliero. (...)

APÊNDICE II: François Truffaut: Une Certaine Tendance du Cinéma Français, Les Cahiers 
du Cinéma, N® 31, 1954. Texto compilado por Jean Douchet na página http://cours.cegep-st- 
ierome.cq.ca/530-gib-p/une.htm

A considérer 1'uniformité et 1'égale vilénie des scénarios d'aujourd'hui, l'on se prend à 
regretter les scénarios de Prévert. Lui croyait au diable, donc en Dieu, et si la plupart de ses 
personnages étaient par son seul caprice chargés de tous les péchés de la création, il y avait 
toujours place pour un couple sur qui, nouveaux Adam et Eve, le fílm terminé, l'histoire allait 
se mieux recommencer.

REAL1SME PSYCHOLOGIQUE, NI REEL, NI PSYCHOLOGIQUE
II n'y a guère que sept ou huit scénaristes à travailler régulièrement pour le cinéma 

français. Chacun de ces scénaristes n'a qu'une histoire à raconter et comme chacun n'aspire 
qu’au succès des "deux grands", il n'est pas exagéré de dire que les cent et quelques fílms

http://cours.cegep-st-ierome.cq.ca/530-gib-p/une.htm
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français réalisés chaque année racontent la même histoire : il sagit toujours d'une victime, en 
général un cocu. (Ce cocu serait le seul personnage sympathique du fílm s'il n'était toujours 
infíniment grotesque: Blier-Vilbert, etc.). La rouerie de ses proches et la haine que se vouent 
entre eux les membres de sa famille, amènent le "héros" à sa perte; 1'injustice de la vie, et, en 
couleur locale, la méchanceté du monde (les curés, les concierges, les voisins, les passants, les 
riches, les pauvres, les soldats, etc.). Distrayez-vous, pendant les longues soirées d'hiver, en 
cherchant des titres de films français qui ne s'adaptent pas à ce cadre et, pendant que vous y 
êtes, trouvez parmi ces films ceux oú ne figure pas dans le dialogue cette phrase, ou son 
équivalent, prononcée par le couple le plus abject du fílm: "C'est toujours eux qui ont 1'argent 
(ou la chance, ou 1'amour, ou le bonheur), ah ! c'est trop injuste à la fín". Cette école qui vise 
au réalisme le détruit toujours au moment même de le capter enfín, plus soucieuse qu'elle est 
denfermer les êtres dans un monde cios, barricadé par les formules, les jeux de mots, les 
maximes, que de les laisser se montrer tels qu'ils sont, sous nos yeux. L'artiste ne peut 
dominer son oeuvre toujours. II doit être parfois Dieu, parfois sa créature. On connait cette 
pièce modeme dont le personnage principal, normalement constitué lorsque sur lui se lève le 
rideau, se retrouve cul-de-jatte à la fín de la pièce, la perte successive de chacun de ses 
membres ponctuant les changements d'actes. Curieuse époque ou le moindre comédien raté 
use du mot kafkaien pour qualifíer ses avatars domestiques. Cette forme de cinéma vient tout 
droit de la littérature modeme, mi-"kafkaíenne", mi-bovaryste ! II ne se toume plus un fílm en 
France que les auteurs ne croient refaire Madame Bovary. Pour la première fois dans la 
littérature française, un auteur adoptait par rapport à son sujet 1'attitude lointaine, extérieure, le 
sujet devenant comme 1'insecte cemé sous le microscope de 1'entomologiste. Mais si, au 
départ de 1'entreprise, Flaubert avait pu dire : "Je les roulerai tous dans la même boue - étant 
juste" (ce dont les auteurs d'aujourd'hui feraient volontiers leur exergue), il dut déclarer après 
coup : "Madame Bovary c'est moi" et je doute que les mêmes auteurs puissent reprendre cette 
phrase et à leur propre compte !

MISE EN SCENE, METTEUR EN SCENE, TEXTES
L'objet de ces notes se limite à 1'examen d'une certaine forme de cinéma du seul point 

de vue des scénarios et des scénaristes. Mais il convient, je pense, de bien préciser que les 
metteurs en scène sont et se veulent responsables des scénarios et dialogues qu'ils illustrent.
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Films de scénaristes, écrivais-je plus haut, et ce riest ceites pas Aurenche et Bost qui me 
contrediront. Lorsqu'ils remettent leur scénario, le fílm est fait; le metteur en scène, à leurs 
yeux, est le monsieur qui met des cadrages là-dessus... et c'est vrai, hélas ! J'ai parlé de cette 
manie d'ajouter partout des enterrements. Et pourtant la mort est toujours escamotée dans ces 
films. Souvenons-nous de 1'admirable mort de Nana ou d'Emma Bovary, chez Renoir; dans La 
Pastorale, la mort n'est qu'un exercice de maquilleur et de chef opérateur; comparez un gros 
plan de Michèle Morgan morte dans La Pastorale, de Dominique Blanchard dans Le Secret de 
Mayerling et de Madeleine Sologne dans LEtemel retour: c'est le même visage ! Tout se 
passe après la mort. Citons enfin cette déclaration de Delannoy qu'avec perfídie nous dédions 
aux scénaristes français: "Quand il arrive que des auteurs de talent, soit par esprit de lucre, 
soit par faiblesse, se laissent aller un jour à écrire pour le cinéma, ils le font avec le sentiment 
de s'abaisser. Ils se livrent plus à une curieuse tentative vers la médiocrité, soucieux qu'ils sont 
de ne pas compromettre leur talent, et certains que, pour écrire cinéma, il faut se faire 
comprendre par le bas.". II me faut sans attendre dénoncer un sophisme qu'on ne manquerait 
pas de m'opposer en guise d'argument:" Ces dialogues sont prononcés par des gens abjects et 
c'est pour mieux stigmatiser leur vilénie que nous leur prêtons ce dur langage. C'est là notre 
façon d'être des moralistes. " A quoi je réponds: il est inexact que ces phrases soient 
prononcées par les plus abjects des personnages. Certes, dans les films " réalistes 
psychologiques " il n'y a pas que des êtres vils, mais tant se veut démesurée la supériorité des 
auteurs sur leurs personnages que ceux qui d'aventure ne sont pas infâmes, sont au mieux 
infiniment grotesques. Enfin, ces personnages abjects, qui prononcent des phrases abjectes, je 
connais une poignée d'hommes en France qui seraient incapables de les concevoir, quelques 
cinéastes dont la vision du monde est au moins aussi valable que celle d'Aurenche et Bost, 
Sigurd et Jeanson. II s'agit de Jean Renoir, Robert Bresson, Jéan Cocteau, Jacques Becker, 
Abel Gance, Max Ophuls, Jacques Tati, Roger Leenhardt; ce sont pourtant des cinéastes 
français et il se trouve - curieuse coíncidence - que ce sont des auteurs qui écrivent souvent 
leur dialogue et quelques-uns inventent eux-mêmes les histoires qu'ils mettent en scène.

ON ME DIRA ENCORE
"Mais pourquoi - me dira-t-on - pourquoi ne pourrait-on porter ia même admiration à 

tous les cinéastes qui s'efforcent d'oeuvrer au sein de cette Tradition et de la Qualité que vous
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gaussez avec tant de légèreté ? Pourquoi ne pas admirer autant Yves Allegret que Becker, 
Jean Delannoy que Bresson, Claude Autant-Lara que Renoir ? "Eh bien je ne puis croire à la 
co-existence pacifique de la Tradition de la Qualité et d'un cinéma d'auteurs. Au fond Yves 
Allegret, Delannoy ne sont que les caricatures de Clouzot, de Bresson. Ce riest pas le désir de 
faire scandale qui níamène à déprécier un cinéma si loué par ailleurs. Je demeure convaincu 
que 1'existence exagérément prolongée du réalisme psychologique est la cause de 
1'incompréhension du public devant des oeuvres aussi neuves de conception que Le Carrosse 
d’or, Casque d'or, voire Les Dames du Bois de Boulogne et Orphée. Vive 1'audace certes, 
encore faut-il la déceler oú elle est vraiment. Au terme de cette année 1953, s'il me fallait faire 
une manière de bilan des audaces du cinéma français, n'y trouveraient place ni le 
vomissement des Orgueilleux, ni le refus de Claude Laydu de prendre le goupillon dans Le 
Bon Dieu sans confession, non plus les rapports pédérastiques des personnages du Salaire de 
la peur, mais bien plutôt la démarche de Hulot, les soliloques de la bonne de La Rue de 
1'Estrapade, la mise en scène du Carrosse d'or, la direction d'acteurs dans Madame de, et aussi 
les essais de polyvision d'Abel Gance. On 1'aura compris, ces audaces sont celles d'hommes 
de cinéma et non plus de scénaristes, de metteurs en scène et non plus de littérateurs. Je tiens 
par exemple pour significatif l'échec qu'ont rencontré les plus brillants scénaristes et metteurs 
en scène de la Tradition de la Qualité lorsqu'ils abordèrent la comédie: Ferry- Clouzot: 
Miquette et sa mère, Sigurd-Boyer: Tous les chemins mènent à Rome, Scipion-Pagliero: La 
Rose rouge, Laudenbach-Delannoy: La Route Napoléon, Aurenche-Bost-Autant-Lara: 
L'Auberge rouge ou si l'on veut Occupe-toi d'Amélie. Quiconque s'est essayé un jour à écrire 
un scénario ne saurait nier que la comédie est bien le genre le plus diffícile, celui qui demande 
le plus de travail, le plus de talent, le plus d'humilité aussi.

Le trait dominant du réalisme psychologique est sa volonté anti-bourgeoise. Mais qui 
sont Aurenche et Bost, Sigurd, Jeanson, Autant-Lara, Allegret, sinon des bourgeois, et qui 
sont les cinquante mille nouveaux lecteurs que ne manque pas d'amener chaque fílm tiré d'un 
roman, sinon des bourgeois ? Quelle est donc la valeur d'un cinéma anti-bourgeois fait par des 
bourgeois, pour des bourgeois ? Les ouvriers, on le sait bien, n'apprécient gucre cette forme 
de cinéma même lorsqu'elle vise à se rapprocher d'eux. Ils ont refusé de se reconnaitre dans
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II est toujours bon de conclure, ça fait plaisir à tout le monde. II est remarquable que 
les "grands" metteurs en scène et les "grands" scénaristes ont tous fait longtemps des petits 
films et que le talent qu'ils y mettaient ne suffísait pas à ce qu'on les distinguât des autres 
(ceux qui n'y mettaient pas de talent). II est remarquable aussi que tous sont venus à la qualité 
en même temps, comme on se refile une bonne adresse. Et puis un producteur - et même un 
réalisateur - gagne plus d'argent à faire Le Blé en herbe que Le Plombier amoureux. Les films 
"courageux" se sont révélés très rentables. La preuve: un Ralph Habib renonçant brusquement 
à la demi-pomographie, réalise Les Compagnes de la nuit et se reclame de Cayatte. Or, qu'est- 
ce qui empêche les André Tabet, les Companeez, les Jean Guitton, les Pierre Véry, les Jean 
Laviron, les Ciampi, les Grangier de faire, du jour au lendemain, du cinema intellectuel, 
d'adapter les chefs-d'oeuvre (il en reste encore quelques-uns) et, bien súr, d'ajouter des 
enterrements un peu partout ? Alors ce jour-là nous serons dans la "tradition de la qualité" 
jusqu'au cou et le cinéma français, rivalisant de "réalisme psychologique", d"'âpreté", de 
"rigueur", d"'ambiguité", ne sera plus qu'un vaste enterrement qui pourra sortir du studio de 
Billancourt pour entrer plus directement dans le cimetière qui semble avoir été placé à côté 
tout exprès pour aller plus vite du producteur au fossoyeur. Seulement, à force de répéter au 
public qu'il s'identifie aux "héros" des films, il finira bien par le croire, et le jour ou il 
comprendra que ce bon gros cocu aux mésaventures de qui on le sollicite de compatir (un 
peu) et de rire (beaucoup) ríest pas comme il le pensait son cousin ou son voisin de palier 
mais lui-même, cette famille abjecte, sa famille, cette religion bafouée, sa religion, alors ce 
jour-là il risque de se montrer ingrat envers un cinéma qui se sera tant appliqué à lui montrer

mort. Peut-être faut-il envoyer les enfants sur le palier pour faire 1'amour, mais leurs parents 
n'aiment guère à se 1'entendre dire, surtout au cinéma, même avec "bienveillance". Si le public 
aime à s'encanailler sous 1'alibi de la littérature, il aime aussi à le faire sous 1'alibi du social. II 
est instructif de considérer la programmation des films en fonction des quartiers de Paris. On 
s'aperçoit que le public populaire préfère peut-être les naífs petits films étrangers qui lui 
montrent les hommes "tels qu'ils devraient être" et non pas tels quAurenche et Bost croient 
qu'ils sont.
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la vie telle qu'on la voit d'un quaírième étage de Saint-Germain-des- Prés. Certes, il me faut le 
reconnaitre, bien de la passion et même du parti pris présidèrent à 1'examen délibérément 
pessimiste que j'ai entrepris d'une certaine tendance du cinéma français. On níaffirme que 
cette fameuse "école du réalisme psychologique" devait exister pour que puissent exister à 
leur tour Le Journal d'un curé de campagne, Le Carrosse d'or, Orphée, Casque d'or, Les 
Vacances de Monsieur Hulot. Mais nos auteurs qui voulaient éduquer le public doivent 
comprendre que peut-être ils 1'ont dévié des voies primaires pour 1'engager sur celles, plus 
subtiles, de la psychologie, ils l'on fait passer dans cette classe de sixième chère à Jouhandeau 
mais il ne faut pas faire redoubler une classe indéfíniment!



íntegra em francês: E=entevistadores, R=resposta de Resnais.
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E:- Nous nous interrogeons sur une expressiona qui semble être devenue une idée toute faite 

presque une évidence, alors qu'il s'agit d'une belle idée qui doit être discutée et 

expliquée: le cinéma serait « l'art du siècle » ...

R:- C'est une belle expression, en effet, Mais, si je peux la comprendre et la ressentir, je ne 

suis pas certain de pouvoir 1'expliquer...

R:- Pourquoi pas, mais je ne suis pas historien, ni philosophe. Je vous préviens. Je ne crois 

pas aux généralités, du genre le Moyen Age veut que... 1'Antiquité dit que... le XXe 

siècle, cest...

R:- J'ai surtout été un homme comme les autres, un vivant du siècle. Ce n'est pas une manière 

de faire 1'anguille, mais je vous répondrais de façon un peu détoumée. Je ne crois pas 

qu'il y ait des tranches dans le temps, des moments de l'histoire particuliers et très 

marquês. En tous les cas, aucun moment du siècle ne m'a marqué plus particulièrement 

au un autre, même si, c'est normal, on a toujours besoin de classements et de hiérarchies 

pour se repérer. Mias la vie ne sorganise pas, et je me sens à l'aise dans chaque présent, 

successivement. Mais pas du tout comme acteur, ni comme témoin d'ailleurs. S'il fallait 

une comparaison, je choisirais plutòt 1'image du bouchon de liège, qui flotte au gré de la

APÊNDICE III: ENTREVISTA DE ALAIN RESNAIS A ANTOINE DE BAECQUE E 

CLAIRE VASSÉ. Revista Cahier du Cinema. Ed.especial Le Siècle du Cinéma: Novembro 

de 2000.

E:~ Cela supposerait que le cinéma possède un rapport particuler à l 'histoire du XJC siècle, à 

la fois dans sa manière de la répresenter, de la reconstituer, de la raconter, de la 

montrer. C ’est pour toutes ces raisons que nous avons pensé qu 'il était important de vous

E:- Vous êtes l'un des cinéastes que, personellement, a traversé l'histoire du siècle, comme 

témoin et comme acteur peut-on-dire, et nombre de vos films ont ce rapport fort à 

1'histoire...
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E:- Duns lequel vous vous reconnaissez?
R:- Bien évidemment. Au départ, il y a une envie, qui peut avoir affaire avec mon histoire 

personnelle, et même avec la grande Histoire. Par exemple, sur Stavisky, j ai rencontré un 
jour Semprun, qui s'intéressait à ce sujet, m'en a parlé, et je lui ai signalé qu l'affaire 
Stavisky nfavait passionné quand j'étais gamin, que je connaissais les joumaux de 
l époque par coeur. Alors nous sommes partis ensemble dans cette histoire. Mais elle 
vient de lui, même si je m'y suis reconnu. Par ailleurs, il arrive parfois aussi que le 
contexte dans lequel je travaille avec un scénariste ou un producteur, le contexte 
historique, imprègne le cours du film, et m'en rapproche plus encore, ou modifie ma 
manière de le voir et de le concevoir. C'est mon seul rapport concret et authentique à

rivière quelle que soit la force des courants, les remous, les reflux. Je me sens comme ce 
bouchon de liège, donc je considérerais que le siècle, l'histoire, est une sorte de courant, 
de fleuve, C'est un peu cela ma conception du temps historique. Mais je ne sais pas si 
cela vous avance beaucoup {rires). J'ai quand même une théorie sur le sentiment 
traguque dans le siècle, mais c'est une théorie un peu iconoclaste et assez fantaisiste: le 
camage se généralise, plus on avance dans le siècle plus on le recontre... Mais a-t-on 
pensé que le nombre d'humains, lui aussi, ne cessait de croitre, de même que le nombre 
de pays, donc de conflits. II faut, je crois, relativiser la violence de notre temps. Elle est 
partout présente, mais sous une forme désormais de plus en plus diluée.

E:-11 n’y a jamais, chez vous, de volonté de faire histoire?
R:- Je considère que tous mes fílms sont des rencontres de hasard, souvent heureuses, oú les 

envies de plusieurs partenaires (un scénariste, un producteur, moi-même) s'accordent à 
un moment donné. Je considère “egalement qu'il faut que je gagne ma vie, et le cinéma, 
d'abord comme monteur, ensuite dans les cours-métrages, puis par les longs, me Fa 
permis assez tôt. Je lui en suis reconnaissant. N'oublions pas que je suis un simple 
autodidacte. C'est donc une manière de voir la vie qui est à Fopposé de ce que vous 
appelez une « volonté », et encore plus de 1'idée de « faire histoire »... Je crois que 
je n'ai jamais demendé à un porducteur de faire un fílm. C'est toujours dans l'autre sens: 
un producteur, un écrivain, me rencontre et nous partons sue un projet qu'il amène...
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E:- Certes, mais le début du film propose des images très concrètes de la souffrance et de 

1'horreur. Les corps portent l'explosion. C'est parfois insoutenable de les regarder, 

comme il fut insoutenable de regarder l'explosion elle-mème.

R:- C'est plutôt la conscience de 1'héroíne qui absorbe ces images difficiles. Tout passe par 

ses mots, ses idées, ses engagements. Mon film n'a rien à voir avec celui de Peter 

Watkins, La Bombe, oú tout est donné comme un document, le plus authentique possible. 

Dans Hiroshima..., on peut toujours se demnder si les choses ont bien eu lieu ou si elles 

ne sont pas projetées mentalement par rhéroíne.

E:- Mais 1'explosion d'Hiroshima a bien eu lieu, et, en montrant les images que vous avez 

choisies, vous le signifiez sans aucune ambiguité.

R:- La commande d Argos était précisement un documentaire sur 1'explosion d'Hiroshima. Je 

suis parti sur cette idée, j'ai visionné tout ce qu'il était possible de voir dans les archives 

cinématographiques à Paris à 1 epoque. Jai été très perturbe car ces documents étaient 

très fort et contituaient en eux-mêmes le documentaire que je devais faire. Mais il y avait 

de 1'argent en yens bloqué sur un compte à Tokyo pour la production. II fallait continuer.

1'histoire du siècle, si vous voulez. Lorsqu'un projet de film absorbe comme une éponge 

un contexte historique et me conduit à reconsidérer un scénario ou un toumage. Cela a 

commencé dès Hiroshima... puis continnué avec nombre des mes dix-huit films.

E:- Que s 'est-ilpassé dans la préparation d'Hiroshima Mon Amour?

R:- En parlant avec Marguerite Duras, nous avons constaté que même si, en 1958, des bombes 

atomiques perpétuellement autour de la Terre, prêtes à faire exploser la planéte, et bien 

nous pouvions vivre tranquillement comme si de rien n'était. On nous aurait dit cela cinq 

ou diz ans auparavant, on ne 1'aurait pas cru. C'était l'idée que, finalement, on s'habitue á 

tout. alors, plutôt que de faire un film sur la bombe atomique, qui était la commande de 

départ, de la part d'Argos Films, nous avons eu 1'envie de faire un film sur 1'idée de la 

bombe atomique, présente en arrière-fond, qui ne serait pas présente directement à 

1'écran.
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E:- On a Timpressin que votre idée cTinscrire les films dTwasaki dans 1'esprit de 1'héroíne 

passe par le physique, par les corps. Cette correspondance entre les fragments de corps 

amoureux et les corps japonais mutilés, défigurés, malades, est très forte, très 

impressionnante.

R:- C est ce que j'ai essayé de faire, sans doute...

E:- L'autre idée, c'e.st de rentrer dans ces images par Eintermédiaire de la visite du musée 

dHiroshima, ou par ces femmes qui, au présent du toumage, semblent accueillir les

Alors, j 'ai proposé une autre forme. Et la rencontre avec Marguerite Duras a beaucoup 

changé la perspective. Nous sommes partis vers un fílm très différent.

E:- C'est pourquoi vous les avezplacés au début du film, avant la fiction en quelque sorte, 

comnie s'ils en étaient unprélude nécessaire?

R:- C'est votre lecture. Moi, je suis un monteur, et mon problème était de faire correspondre 

deux types d'images très différentes à ce moment du film, les documents toumés à 

Hiroshima et l'étreinte des deux corps des amants.

E:- Quelle a été votre réaction en voyant ces documents sur Hiroshima, tournés par Twasaki, 

Eopérateur japonais, dans les heures et les jours qui suivirent 1'explosion?

R:- J'ai vu ces films. D'abord fragmentés par petits bouts dans les bandes d'actualités de la 

Libération, en 1945. Puis je les ai revus en continuité, du moins ce qu'on pouvait en voir 

à Paris, c'est-à-dire pas tant que ça, pour prépares mon film. C'était assez en amont. On 

ne peut qu'avoir une réaction d'horreur face à ces films. On peut dire que mon travail est 

parti de lá. il fallait que l'héroíne ait également «vu» ces films. Elle le dit dailleurs et 

c'est la seule chose quelle ait vue des effets de la bombe.

E:- «Tu n'a rien vu à Hiroshima», lui dit Thomme. «Si j'ai vu. J'ai vu ces films. Ces 

films, je les ai vus», lui répond elle...

R:- Ces films sont la seule preuve de l'explosion, le témoin des effets de la bombe. II fallait 

donc qu'ils soient très fortement inscrits dans son esprit.
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E:~ Et le texte de Duras, comment est-il intervenu? Avant on après la vision de ces images?

R:- Marguerite Duras a vu un premier montage du début du fílm et a écrit le texte. II y a une 

légende qui voudrait que je l'ai enfermée dans une pièce à côté du studio de montage, 

jusqu'à ce qu'elle termine son écriture. Cest faux bien entendu.

E:- Vous avez retravaillé à partir de son texte, ensuite?

R:- Je procède toujours un peu de la même menière. II me faut un scénario. il y a donc 

quelq'un qui se met au travail pour moi, avec moi plutòt, mème si je lui laisse pas mal de 

liberte, le ne par jamais d'adaptation ou de livres, amis plutòt d'idées, mises en forme 

spécifequement pour un scénario. C'est le meilleur moyen pour que ce texte ressemble à 

un film, et pas à un roman, se qui, pour moi, serait terrible. Car je me nesn incapable 

dadapter un roman au cinéma. Dans le cas á'Hiroshima..., pour certains moments du 

fílm, le début notamment, Marguerite Duras est partie d'un premier montage; pour 

dautres moments, l'histoire de la tondue de Nevers ou le rendez-vous final dans le 

restaurant, cest Marguerite Duras qui a écrit d'abord quelque chose pour moi.

spectateurs en les regardant dans les yeux, en leur montrant les images d'après 

l 'explosion. On a l 'impression qu 'elles vous servent de guides.

R:- Cest vrai quon a toumé sur place. La mémoire de 1'explosion dans les esprits et ces 

traces, dans le paysage, les bâtiments, le musée, étaient très présents à Hiroshima quinze 

ans après la bombe. C'est par lá, surtout, que 1'histoire est rentrée dans le fílm, quand on 

retoume sur les lieux des annés plus tard. Les documents, en eux mêmes, ne sont pas de 

l'histoire, cest plutòt le temps qui joue entre ces images assez diffíciles à regarder et le 

toumage, quinze ans après, qui fait entrer de l'histoire dans le fílm.

E:~ Nuit et Brouillard semble une expérience similaire. Vous avez des images d'archives, un 

commentaire écrit par Cayrol. Et votre rôle consiste à monter les deux en utilisant un 

troisième type d'images, qui fait à la fois lien et écran, celles tournées sur place, dans les 

camps rendus à 1'état de nature, dex ans plus tard.
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R:- Vous savez, on possédait très peu de documents d'archives sur les camps. Dons je les ai 

beaucoup regardés, beaucoup. C'est un fílm que j'ai fait avec scrupule et malaise. II y 

avait également très peu d'argent. Depuis, on a dú trouver des archives bien plus terribles.

E:- Lá er.core, 1'histoire passe d'abordpar le sentiment d'écart, de distance introduit entre 

ces documents d'archives et votre propre tournage, dix ans plus tard.

E:- Aviez-vous vu des bouts de ces films dans les bndes d'actualités montrées dans les 

cinémas, en France, en mai 1945, après 1'ouverture des camps de la mort?

R:- Bien súr. Comment oublier ces images... J'étais un animal français comme les autres et ça 

m'a bouleversé. On avait entendu des rumeurs sur 1'existence de ces camps, mais ce nest 

pas du tout la même chose que d etre placé devant les images. Face à l'image, on ne 

détoume pas la tête, on ne peut plus ignorer. C'était une terrible dénounciation de la 

bètise humaine. L'un des livres que je mets au-dessus de tout est L’Espèce humaine de 

Robert Antelme, et on y lit la crétinerie des fonctionnaires de 1'extermination, dans la 

haute hiérarchie des camps de la mort. C'est terrible parce que ce sont des comportements 

totalement mécaniques. Le premier scénario de Nuit et brouillard était d'ailleurs 

davantage fondé sur 1'exploration de cette bêtise mécanisée.

E:- Peut-ètre pas plus terribles, mais plus nombreuses, sans doute. Mais vous aviez quand 

même plusieurs sources d'archives, anglaises, américaines, françaises, soviétiques.

R:- J'ai visionné pas mal de documents toumés en Pologne, donc par les Soviétiques. Mais je 

n'en ai pas retenu tellement. II n'y a pas tellement non plus de documents américaines. Je 

n'ai rien de George Stevens par exemple, qui a filmé cela avec son équipe. Jái vu ces 

films assez récentement, et je dois dire qu'ils sont intéressants, mais davantage parce 

qu'ils montrent comment un groupe d'Américains peut réagir devant cette histoire. Cest 

presque une saga, un romam d'aventures, lorsque l'on suit Stevens depuis le 

débarquement jusqu'en 1945, lorsqu'on le voit sur les images. C'est très américain, en 

fait. Pour Nuit et brouillard,] ai surtout retenu des documents anglais. Ils me semblaient 

plus proches de moi, ils étaient très directs et très forts.
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R:- L'histoire, c'est du temps. Le cinéma aussi. Mais le tamps construit des souvenirs et ce 

n'est pas toujours facile d'y être confronté. Par exemple, j'ai souvent entendu, au moment 

de la sortie de Nuit et brouillard, ou après, 1'idée selon laquelle je n'aurais pas osé 

reprendre les images vues en 1945. Or ce n'est pas vrai: les images d'archives de Nuit et 

brouillard sont celles que les gens ont vues à 1'ouverture des camps. Mais les gens ont 

reconstruit ces images, les rendant encore plus tragiques et insoutenables. En revanche, la 

commission de censure a voulu interdire le film pour trop de violence. II y a l'épisode du 

képi du gendarme et la mention du camp de Pithiviers, qui m'ont été reprochés au nom de 

l'idée d'une France occupée qui serait restée en dehors du problème de la déportation. On 

a passe plusieurs joumées à négocier sur ce point avec la commission de censure qui 

menaçait de ne pas donner son accord pour la diffusion du film. On a finalement conservé 

la mention du camp de Pithiviers tout en cachant le képi du gendarme. C'était un moindre 

mal pour que le film sorte.

E:- Vous vous sentiez isolé dans ce combat? On connait quelques textes sur l'expérience des 

camps et ce que vous nommez la «bêtise humaine»: Cayrl, Duras, Blanchot, 

Antelme... Maispeu de fdms à l'époque. Les cinéastes ne s'intéressaientpas?

R:- On ne parlait pas de ça. Les écrivains davantage, c'est vrai. Peut-être que 1'écriture et la 

fabrication d'un livre permettent plus d'autonomie, plus de liberté, donc plus de 

possibilités de récit et de témoignage sur cette dégradation de la nature humaine. Mais je 

dois vous avouer que je n'ai pas réflechi à tout cela en faisant le film. Je me posais plutôt 

des questions très concrètes, liées au montage, au toumage, aux rapports des images avec 

le commentaire, avec la musique. Ce sont des questions de forme, de structure, 

d'articulation des images, des mots et des sons entre eux. Cest cela qui m'a toujours 

intéressé.

E:- Mais avec qui auriez-vous pu parler de ceporjet et de ces questions?

R:- Dès 1'époque, avec Marker ou Vautier: plus tard, avec Godard puet-être.

E:- C'était toujours la bêtise humaine...

R:- Qui continuait, oui. Et cela me donnait encore plus de volonté pour fínir et sortir ce film.
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E:- Donc avec ceux qui sont passés, par croisements constants, du documentaire à la fiction, 

et inversement.

R:- II y a de ça. Mais moi je ne l ai pas fait volontairement. Tout a été une question de hasard, 

de rencontre, de commnde. Je ne me suit jamais retrouvé, un matin, dans la peau d'un 

cinéaste engagé. Je le regrette d'ailleurs...

E:- Vous avez quand même signé le Manifeste des 121 en 1960, contre la guerre en Algérie et 

pour Einsournission des appelés. Cest un engagement. Vous risquiez même gros pour la 

suite de votre carrière...

R:- Cest davantage une question de contexte. Je voyais beaucoup de gens que étaient à 

1'origine de ce Manifeste. Cest mon autre comparaison favorite: comme une éponge, 

j'absorbe de l'histoire sans vraie conscience de 1'engagement, sans militantisme aucun en 

tout les cas.

R:- Je pense que c'est à la fois important et exaltant, presque agréable, d'avoir une cause à 

défendre. Cest le meilleur stimulant. Mais moi, je ne me suis pas engagé. Comme je l ai 

dit tout à l'heure, j'ai davantage été porté par le cours du temps, comme un bouchon de 

liège.

E:- Revenons sur nuit et brouillard, sur la puissance des images des camps. Ce sont des 

images que vous aviez vues,jeune cinéphile, dans les bandes d'actualités qui montez et le 

montrez dix ans plus tard. Mais entre temps, pendant dix années, elles avaient disparu, 

on ne les voyaitplus...

R:- C est sans doute pourquoi on m'a reproché, à la sortie de Nuit et brouillard, de les avoir 

censurées, ou amoindries. Cest un effet du temps, qui transforme très vite les choses, On 

voulait peut-être oublier ces images, officielement, mais elles restaient présentes dans un 

coin de la mémoíre des gens, parce qu'elles étaient trop fortes pour s'effacer. Sans doute 

que cette mémoíre les avait traa.sfcrmées.
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E:- Pourquoi voulait-on les oublier, «officiellement»?

R:- Ce nést pas à moi qu il faut demander cela. Mais l'une de mes hypothèses est qu'il existait 

une solidarité très forte et très étouffante des autorités militaires en Europe pour effacer 

ces images, en tout cas pour ne pas les montrer. Je m'y suis heurté directement en faisant 

des demandes de visionnage. En Angleterre, j 'ai été très vite bloqué, de même au Service 

du cinéma des armées en France. On m'a montré des choses, mais pas intéressantes, très 

commémoratives, très officielles, des inaugurations de monuments aux morts, des 

cérémonies de ce genre. C'est surtout à Amsterdam, oú j étais plus libre, moins contrôlé 

par les militaires, que j'ai pu trouver des documents forts, toumés souvent par les équipes 

anglaises en 1945.

E:- Ce sont donc des images qui fontpeur?

R:- A 1'époque surement. Parce qu'elles disaient des choses qui allaient bien au-delà de toutes 

les versions officielles de 1'histoire de la guerre, de 1'occupation, de la résistance, de la 

déportation.

E:- Votre réaction scandalisée par rapport au spectaculaire fait autour des images des camps 

me rappelle la réaction de Rivette au film de Pontecorvo, “Kapo”, et son texte «De 

rabjectton» dars les Cahiers du cinéma, en 1961 (lire p.65). Vous connaissez ce texte?

E:- Ces images font-elles encore peur aujourd'hui?

R:- II faudrait que je revois mon film, ce que je n'ai pas fait. Sauf une fois, il n'y a pas très 

longtemps, quand la Fnac l a sorti en cassette avec un autocollant mensonger: «Pour la 

première fois, la version intégrale du film», et une photographie de jaquette qui 

représentait un déporté électrocuté sur des barbeies. C etait faire du spetacle avec ces 

images et du suspense avec le film. J'étais scandalisé, dans une colère noire. On avait 

1'impression qu'ils bonimentaient: «Venez voir comment on tuait les Juifs à 

1'époque... » J'ai protesté et ils ont enleve les autocollants et changé la jaquette. Au 

musée d Histoire juive, j ai été retrouver la photographie du gendarme avec son képi, et 

je la leur ai envoyée.
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E:- C'estpour cela que vous revendiquez souvent le droit à 1'imaginaire?

R:- On a tous besoin de l'imaginaire. Mais ce n'est pas incompatible avec 1'histoire, ni avec 

un traitement rigoureux des documents d'archives. J'essaie de le montrer par mes filme. 

L'imaginaire, ce n'est pas la reconstitution «comme en vrai» des camps, mais plutôt 

une faculté de prendre de la distance par rapport aux images d'archives.

E:- Pour mieux les voir. C'est-à-dire trouver un angle, trouver un écart révélateur?

R:- Si vous voulez.

R.- Je le connais. Je m'en sens proche, Je ne l ai pas lu à 1'époque, mais après. Je vois trés 

bien le mouvement de caméra de Kapo sur la main d'Emmanelle Riva. On ne peut pas 

faire de mise en scène avec ces images. On ne peut pas non plus en faire des 

reconstitutions par la fiction. Des films romanesques sur les camps de concentration, cela 

ma parait constemant. II y a une exception, Ghetto Therezin. Je n'ai pas pu me décider à 

aller voir La vie est belle par exemple. J'essaye de ne jamais «rouler» le spectateur. Le 

manipuler sans doute, mais pas lui faire croire des choses qui n'existent pas. II faut que le 

spectateur coit conscient, qu'on le manipule ou qu'on soit direct avec lui, il faut qu'il 

reste libre de refuser. J'aime au cinéma, même dans un documentaire, sentir que l'on est 

au cinéma, que le jeu et les décors soient visibles, que cela ne ressemble pas à la vie.

E:- Onpourrait comparer cette démarche à celle de l'historien qui doit toujours interpreter, 

écrire, regarder les documents d'un certain point de vue. Vous vous intéressez à 

l histoire, aux historiens?

R:- J'aime bien les livres d'histoire, même si j 'ai três peu de temps pour en lire. Et je pense en 

effet que l'histoire est une question de point de vue. Pour prendre un exemple, il parait 

qtfil existe près de 800 mètres de dossiers d'archives sur la période de l'Occupation qui 

vont bientôts s'ouvrir à la recherche. Eh bien je pense qu'il sera toujours plus intéressant 

de choisir 10 à 20 centimètres de ces archives, c'est-à-dire un angle particulier, pour les 

étudier, plutôt que de les appréhender en entier. Je ne crois pas aux généralisations, aus 

synthèses, cela me semble toujours très reducteur. Un bistorien, pour moí, c'est au
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E:- Le film est cependant très précis sur les rituels de la thèse dhistoire: la recherche en 

bibliothèque, la soutenance dans Eamphitéâtre Liard à la Sourbonne...

R:- Je connaissais cela, un peu, par les amis. J'ai travaillé parfois en bibliotèque, à 1'Arsenal. 

Et j ai assisté à des soutenances de thèses, par exemple celle d'01ga Wurmser, conseiller 

historique de Nuit et brouillard. Já I même participé à un jury de thèse, sur Fellini, le 

travail de Jean Collet. Je connaissais le déroulement des opérations.

contraire quelqu'un qui cherche à rendre les choses un peu plus compliquées, même s'il 

n'apporte pas de réponse.

E:- Dans “On connait la chanson", c'est unpeu comme si les docwnents d’archives avaient 

été remplacés par des extraits de chansons?

R:- C est une hypothèse intéressante, Mais à la difference qu on ne cherchait rien à 

démontrer, ce qui est moins vrai avec les archives, qui sont comme des preuves ou des 

témoins forts. Disons qu'il avait une vérité donnée dans le moment oú la chanson 

iniervenait. Cest une expérience qui m'est arrivée très souvent: la vérité d'un moment 

netait exprimable que par une chanson. Cest un rapport à 1'histoire très instinctif, très 

immédiat.

E:- Dans "On connait la chanson ”, vous avez choisi de faire de l 'héroine une historienne, 

que travaillé sur le Moyen Age, un sujet très pointu, les chevahers-paysans de l'an mille 

au lac de Paladru,je cor is. Cest le signe d'un intérêt pour Dhistoire?

R:- Cest surtout une idée de Bacri et Jaoui, qui m'a bien plu. Je crois qu'ils ont une amie 

historienne, qui est un peu le modèle du personnage. J'avais porposé une guide du vieux 

Paris, ils ont ajoutée cette idée de l'historienne. Je la trouvais drôle.

E:- Cést une constante chez vous, presque un engagement pour le coup: dire que Dhistoire 

peut passer par Darchive, mais aussi par des documents moins «dégitimes», moins 

nobles, plus communs et partagés, une chanson, une bulle ou un personnage de bande 

dessinée comme dans "I want to go home ”...
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E:- Vous ne faites pas de hiérarchie entre les cultures, mais pas non plus entre les temps et les 

moments historiques: le passé n 'estpas mieux que le présent, et le futur ni mieux ni pire. 

On a 1'impression que la nostalgie n'existepas chez vous, alors que c'est un ressort très 

courant du cinéma...

E.- Dans “Muriel”, par exemple, on a l'impression que vous prenez le sujet des “Parapluies 

de Cherbourg” sur un autre versant, non nostalgique.

R:- Je ne suis pas du tout sensible à la déploration de la perte du bon vieux temps. J essaie 

toujours de me défendre de cette tentation, qui pourrait être grande, surtout avec l'âge. 

Les photos jaunies ne m emeuvent pas.

E:- Comment luttez-vous contre cette tentation de la nostalgie?

R:- Prenons 1'exemple du cinéma ou de la bande dessinée. J essaie de voir le même nombre 

de vieux films et de films récents. Quand je regarde un muet, je pense à prévoir un films 

d aujourd'hui pour la séance d'après. Cela peut révéler des correspondances, et cest un 

bon antidote contre le bon vieux temps. Cet équilibre est pour moi très importam. Je suis 

un voyageur dans le temps, amsi pour que tous les moments ont un intérêt. J'aime mieux 

certaines périodes bien sur, les films américains entre années 30 et 40, mais ma curiosité 

me pousse toujours vers autre chose. On pourrait dire quejejoue avec les fantòmes, mais

R:- Cest l'idée qu'il ny a pas de genres, ni nobles ni honteux. J'ai toujours été au cinéma, 

j'ai toujours lu des bandes dessinées, alors que ce fut longtemps considéré comme une 

perte de temps. Cest une attitude et des habitudes que j 'ai conservées. On nfappelait 

pour cela le «fada» au collège. Je suis toujours resté ce fada de ma jeuneusse. Ma 

famille était également plutôt hostile au cinéma, surtout à cause de l'hygiène et de la 

mauvaise réputation des salles en ce temps, pleines de microbes parait-il... II y a une 

phrase que m'irritait, et qui m'irrite toujours le plus: «Cétait bete, c était bete, mais 

qu'est ce que c'était drôle. On a ri...» Si quelque chose est drôle, ce n'est pas bête. 

Cest un príncipe pour moi, auquel je me tiens souvent, et qui montre que les cultures 

communiquent: ce qui est drôle fait partie de l'intelligence.
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à la contition qu'ils soient tous là. Cela va du retour de Leo McCarey, qu ne m'a jamais 
quitté en fait, à mon intérêt pour une actrice de la fin des années 20, Colleen Moore. Mais 
cela concerne aussi les fantômes chez Tim Burton, pour lequel j'ai une passion certaine, 
ou ces personnages, chez Desplechin, qui vibrent avec tellement d'intensité. Je vois 
beaucoup de fílms, de toutes époques, et c'est surtout par là que passe mon rapport à 
1'histoire.
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