
[Tirado de Foster, Gwendolyn Audrey: “Akerman, Chan-
tal” in Senses of Cinema, February 2018. Dispoñíbel 
en http://sensesofcinema.com/2018/great-directors/
chantal-akerman/]

Nada en 1950,  Chantal  Akerman foi unha das ci-
neastas máis importantes de finais do século  XX, cu-
xas películas tiveron  un profundo impacto no discurso 
feminista dentro do cinema, e dentro da vangarda cinema-
tográfica e da videoarte a nivel internacional. A súa pelícu-
la Golden Eighties (1986) é unha comedia musical que ten 
como paisaxe histórica unha Bruxelas dos anos 80, aínda 
tocada pola guerra e o Holocausto. Mestura isto coas his-
torias de amor propias da comedia musical tradicional. 
Jeanne Schwartz é unha polaca supervivente dos campos 
de concentración, dirixe unha tenda de roupa co seu poco 
romántico marido e o seu fillo, que ten namoradas a dúas 
rapazas que traballan no salón de peiteado veciño. Men-
tres tanto, el esta namorado da súa xefa, e esta a súa vez é 
a amante do seu propio xefe. A todo isto súmaselle a apa-
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rición dun americano que se atopa cun amor pasado, de 
cando era soldado na postguerra en Europa. Con agudas 
referencias cinematográficas polo medio, Ackerman fía as 
crises eróticas coas políticas e, malia a ser unha das súas 
obras máis colorida e positiva, non chega a perder a súa 
esencia crítica, común ao resto do seu traballo, tanto ante-
rior como posterior.

Je tu il elle (1974) é o traballo innovador de  Aker-
man, composto por longos bloques de tomas estáti-
cas en branco e negro, que lembran as películas de Andy 
Warhol. Ao preguntar sobre a influencia de Warhol 
no seu traballo, Akerman explicou que só vira The 
Chelsea Girls (1966) e  Eat (1963), e comentou «un crí-
tico dixo que teño algo de Warhol e algo de Robert Wil-
son, que son unha mestura de iso. Creo que é por casuali-
dade. Estaba no aire. Probablemente  Warhol é un grande 
orixinador de todas as cousas dese estilo, pero non foi 
porque o vin, era algo que estaba alí. Creo que as mi-
ñas películas son máis sentimentais». Nesta película 
a cámara impasible de Akerman documenta a vida so-
litaria dunha muller perdida nun mundo industrial 
moderno. A escena desta muller, espida e soa, 
comendo desesperadamente azucre, é notable 
pola súa intensidade, ao igual que as imaxes da 
mesma arranxando e reorganizando desesperadamente 
os mobles escasos do seu apartamento. Noutra esce-
na, fai o amor a outra muller, nunha secuencia que ta-
mén atraeu unha gran cantidade de atención das críticas 
feministas. Debido a que a cámara grava a acción dun-
ha maneira case científica, a escena foi destacada a miú-
do pola súa exhibición auto-consciente da deshumaniza-
ción e a falta de pracer visual. 

Sen embargo, como sinala Andrea Weiss, esta «esce-
na de sexo lésbico absolutamente inerotizable hai que 
recoñecerlle a súa coraxe en 1974, especialmente tendo 
en conta que inclúe a cineasta na escena e rexeita as con-
vencións de cinema artístico que rexen a sexualidade  
lésbica». O posicionamento da cámara está especi-
ficamente destinado a  desestetizar o sexo en pan-
talla, facéndonos conscientes do noso  voyeurismo 
fóra da pantalla. Sen embargo, non todos os críticos ato-
paron a escena falta de erotismo. Eu atopo a esce-
na máis erótica que as escenas de sexo convencionalmen-
te construídas debido á aceptación por parte de Akerman 
do son natural e a imaxe, e á tensión que se desenvolve ao 
observar un achegamento tan radicalmente diferen-
te ao corpo feminino e á sexualidade. Como sinala Judith 
Mayne, «dificilmente podería atoparse unha película 
contemporánea máis saturada coa firma de autor que  
Je tu il elle.» É quizais a dificultade da representa-
ción vangardista do corpo feminino o que fai esta pelí-
cula tan memorable. O feito de que a protagonista sexa 
interpretada pola propia cineasta tende a trasla-
dar ao crítico a unha discusión sobre a subxectivida-
de máis alá do ámbito da trama cinematográfica. 
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A identidade feminina e a subxectividade están ta-
mén no centro de Jeanne Dielman, 23 quai du Com-
merce, 1080 Bruxelles (1975), a película de Acker-
man sobre as actividades rutineiras dunha ama de casa 
e prostituta belga, Jeanne  Dielman, obrigada a reco-
rrer á prostitución para chegar a fin de mes. Como 
argumenta Teresa de  Lauretis, nesta película «o sus-
penso narrativo non se constrúe sobre a expectati-
va dun’ acontecemento significativo, senón que é pro-
ducido pola vacilación entre xestos en tempo real tan 
comúns e «insignificantes» como pelar patacas, 
lavar pratos ou facer café... O que a película cons-
trúe – formal e  inxeniosamente– é unha imaxe da ex-
periencia feminina». A existencia rutineira de Jeanne 
Dielman cambia cunha escena na cal Jeanne mata 
repentinamente a un cliente cun par de tesoiras des-
pois de ter sexo con el. Nas mans de calquera ou-
tro cineasta, a escena sería dramática. A toma case 
insoportablemente longa de Jeanne sentada nun-
ha mesa durante varios minutos despois do asasina-
to (facendo absolutamente nada) interrompe a identifi-
cación fácil do público, e mesmo constrúe sutilmente a 
tensión da mesma maneira que o faría coas escenas de 
sexo en Je tu il elle. [...]

A Nuit et jour (1991) de Akerman afástase  significativa-
mente do estilo das películas anteriores, xa que é moi-
to máis lúdica, lixeira e orientada cara ao comer-
cial. A película céntrase na vida de Julie, unha 
moza que vive en París, e que mantén relacións cun home 
pola noite, e con outro home distinto polo día. Ao fi-
nal da película, Julie afástase dos dous amantes. A 
película é impresionante en termos de fotografía 
e do uso da cor e o encadramento. Os críticos observa-
ron  a falta de ira e intensidade de Nuit et jour en compa-
ración cos traballos anteriores de Akerman. Porén, Nuit 
et jour pódese ler como unha declaración feminista 
significativa. A protagonista central explora a súa se-
xualidade e afástase simplemente dos homes que a 
cortexan, sen sufrir ou escoller sequera algún deles. 
Akerman  dá unha volta aquí ao romance dos triángulos 
amorosos, no cal un heroe masculino elixe entre os opos-
tos tradicionalmente  binarios das mulleres «boas» e 
«malas». Pero estas aventuras co comercial intercalaron-
se co traballo máis persoal que cada vez ocupaba máis 
a atención de Akerman, como en D’ Est (1993), un do-
cumental impresionista da vida na antiga Unión Sovié-
tica despois do colapso do réxime comunista, compos-
to nunha serie de  cadros estáticos coa sinatura e o estilo 
contemplativo de Akerman.  

De estilo parecido, a súa película dunha hora Portrait 
d’une jeune fille da fin des années 60 à Bruxelles (1994), 
emitida como parte da serie de televisión Tous les 
garçons et les filles de leur âge..., que o crítico Daryl  
Chin citou como «unha das súas obras máis difíciles 
e suxestivas. En pouco menos dunha hora, captu-
ra as frustracións, os desexos máis profundos e os an-
helos dunha adolescente, aparentemente sen 
rumbo, pero que en realidade está a investigar as 
súas opcións e a tratar de  desenvolver a conciencia de si 
mesma... Esta é unha das películas máis emocionalmen-
te agudas de  Akerman».  En 1996,  Akerman creou Chantal  
Akerman por  Chantal Akerman, unha vídeo meditación so-
bre a súa vida e traballo, na que se dirixe directamen-
te a cámara durante a primeira metade da película, len-
do un texto preparado. Na segunda sección do vídeo, 
Akerman revisa a súa carreira como artista con cortes das 
súas películas, como se estivese a chegar a un acordo co 
seu propio pasado cinematográfico. [...]

No 2000,  Chantal  Akerman estreou a longametraxe de 
ficción La captive, unha elegante adaptación de La prison-
nière de Marcel  Proust (1923). La  captive foi  aclamada 

criticamente como unha obra mestra e encabezou a maio-
ría das listas de dez mellores filmes dos críticos de cine-
ma de Nova York para ese ano. Exhibida no Festival de Ci-
nema Francés do teatro Walter  Reade de Nova York no 
2000, La  captive provocou eloxios inmediatos pola 
súa maxistral captura do amor obsesivo, a obsesión se-
xual e a paixón. A actuación de  Stanislas Merhar como Si-
mon, un mozo aburrido e rico suxeito a unha obsesión 
erótica que non pode entender nin controlar, é subes-
timada e impresionante. O obxecto do amor de Simon, 
Ariane, interpretada impresionantemente por  Sylvie 
Testud, é en última instancia incapaz de se ocupar da pre-
sión constante das atencións de  Simon.  

La captive ábrese  cunha secuencia poética de ima-
xes que mostran a  Ariane na praia, enredando cos 
seus amigos. Ariane séntese atraída tanto polas mu-
lleres como polos homes, especialmente por Simon, 
aínda que obviamente está aburrida e infeliz no seu 
papel de reacia pero finalmente obediente prisioneira 
de Simon. A relación entre os ricos e indolentes Simon 
e Ariane está condenada desde o principio, pero Aker-
man toma o seu tempo con este escenario desespe-
rado, permitindo que as obsesións das personaxes se 
despreguen gradualmente ante os ollos do espectador. 
Akerman compón La  captive coas súas características 
tomas longas, ás veces cun seguimento lento da cáma-
ra, e alternativamente cunha serie de disposicións estáti-
cas que confinan aos personaxes dentro do espazo de ac-
tuación que habitan. A película brilla con tensión sexual e 
elegancia, a un tempo audaces e orixinais, mostran-
do unha visión que é única de Akerman.  

A partir deste momento, as películas de  Akerman (moi-
tas delas agora filmadas en vídeo dixital) se volveron máis 
e máis persoais e se identificaron cada vez máis con mem-
bros marxinados da sociedade. En De  l’autre  
côté (2002) documentou a difícil situación dos inmi-
grantes mexicanos cruzando a fronteira cara aos Esta-
dos Unidos en busca dunha vida mellor, e en Avec Sonia  
Wieder-Atherton (2003) rendeu homenaxe á súa espo-
sa nun estudo tranquilo e meditacional, de 41 minutos, do 
seu caracter. Demain en déménage (2004) foi outro inten-
to de facer unha película máis convencional, pero, á di-
ferenza de Un divan à New York, fallou á hora de conse-
guir o favor da maioría dos críticos ou dos espectadores. 
[…]

Ficaba claro nesta época que Akerman esta-
ba a volverse cada vez máis impaciente coas na-
rrativas agradables para a audiencia, e virou cara 
a documentais meditativos dunha natureza profun-
damente persoal, en películas como Là-bas (2006), 
que rodou nun apartamento en Tel Aviv que lle prestara 
un amigo unhas semanas. A película consiste nas to-
mas longas características de Akerman, a mirar polas 
xanelas do piso para ver parellas nos balcóns enfron-
te do apartamento.  Akerman parece contenta de vi-
vir nun estado de illamento, subsistindo coas necesi-
dades máis elementais, só interrompidas por algunhas 
viaxes curtas a unha praia próxima. Na narración en 
voz en off,  Akerman fala da súa vida, dos seus medos, 
do seu forte sentimento da identidade xudía do exilio. 
Là-bas  é claramente unha película que  Akerman fixo só 
para si mesma: o factor do público é  aquí case inciden-
tal. En 78 minutos, a película esixe que a aceptes nos 
seus propios termos ou marches; en certo sentido, a 
película é un retorno ao claustrofóbico espazo inte-
rior do apartamento en Jeanne Dielman, pero agora 
Akerman está no centro da obra, exposta sen piedade a  
través das súas palabras, mentres a cámara contempla a li-
mitada vista  do mundo exterior. […]
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A longametraxe narrativa final de  Akerman [é] La fo-
lie Almayer (2011), baseada na novela de 1895 de Jo-
seph Conrad. […] Filmada en Camboxa polo que foi 
moito tempo o director de fotografía de Akerman nos 
seus proxectos máis ambiciosos,  Rémon Fromont, La folie 
Almayer proxecta unha abafadora sensación de deca-
dencia, sopor e alienación, mentres Almayer parece po-
drecer literalmente nun buraco infernal da selva, sen 
querer ou sen poder liberarse do seu lazo. Con dúas ho-
ras e oito minutos, a película non é tanto unha pro-
ba de resistencia como unha peza de atmosfera 
experiencial: ao final da película, o espectador sénte-
se case cada treito tan atrapado e inmóbil como está 
Almayer na película, quizais proxectando o propio sen-
tido crecente de alienación de Akerman con respecto 
ao mundo que a rodea. A película feminista refun-
de a novela de Joseph Conrad para colocar coidado-
samente as figuras femininas no centro da narración. É 
unha exploración feminista brillante, en gran parte pasa-
da por alto, do malestar e as indignidades do colonialis-
mo.  

Akerman traballou nas fronteiras do cinema e o vídeo, 
a miúdo dunha maneira inquietante, virando de cando 
en vez ás narrativas convencionais coa esperanza de fi-
nanciar outros proxectos cun éxito comercial substan-
cial, pero volvendo sempre aos estudos do illamento, a 
alienación e a perda, o seu verdadeiro terreo como artis-
ta. O seu traballo trata das cargas da humanidade, da exis-
tencia liminar, e do “alleamento” exílico de gran parte da 
poboación mundial, que existe nun estado de exilio per-
manente  das súas patrias, que nunca poden deixar com-
pletamente nos seus corazóns e nas súas imaxinacións. 
Ademais das numerosas películas comentadas aquí, 
Akerman creou tamén unha serie de instalacións de ví-
deo en galerías de todo o mundo, que se engaden ao 
seu legado visual. […]

A obra de  Akerman é así un testemuño da forza do in-
dividuo nun mundo cruel e indiferente, e da necesida-
de de crear obras que falen ao forasteiro que habita 
en todos nós. Nisto, ela cumpriu os seus deberes crea-
tivos cun brillo tenaz, deixando un legado inflexi-
ble sen igual na historia do cinema moderno.  
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EN COLABORACIÓN 
CON A OUTRA MIRADA

MÉRCORES 6 DE MARZO
Enigmas da esfinxe

(Riddles of the Sphinx, Laura Mulvey / 
Peter Wollen, 

Reino Unido, 1977, 92′, VOSG)

XOVES 7 DE MARZO
Golden Eighties

(Golden Eighties, Chantal Akerman, 
Francia / Bélxica / Suíza, 1986, 96′, VOSG)

MÉRCORES 13 DE MARZO 
Fillas do po

(Daughters of the Dust, Julie Dash, 
EUA, 1991, 112′, VOSG)

VENRES 15 DE MARZO 18:00 NO PICHEL 
Seminario con Bárbara Santos ao redor da 

obra de Agnès Varda

MÉRCORES 20 DE FEBREIRO 
Estela

(Ariadna Cordal, Galiza, 2017, 3′, VO)
Muller personaxe

(Lucía Estévez, Galiza, 2018, 9′, VO)
A Typical Morning

(Arancha A. Brandón,
 Galiza, 2018, 7′, VO)

O que precede a caída é branco
(Aldara Pagán, Galiza, 2018, 8′, VO)

The Widow
(Noelia M. Muíño, 

Galiza, 2018, 9′, VO)
Metralla

(Noemi Parga, Galiza, 2017, 11′, VO)
16-11-2016/13-5-2017

(Marta Valverde, Galiza, 2017, 17′, VO)
Os Remedios

(Sara Iglesias / Ada Seoane / Laura 
LaMontagne / Patricia López / David 

Rodríguez, Galiza, 2018, 3′, VO)


