
Artigo tirado de https://www.elplural.com/playtime/
kinuyo-tanaka-la-cineasta-fantasma_210858102

1. Kinuyo Tanaka (1909-1977) foi a segunda muller que 
chegou a ser directora na cinematografía xaponesa, aín-
da que si foi a primeira en canalizar unha filmografía, de 
certa continuidade e extensión no Xapón. Seis películas 
entre 1953 e 1962. O seu traballo como directora non 
acadou o recoñecemento que si conseguiu como actriz. 
Ou máis ben non perdurou, coma se fose relegado ao 
esquecemento. Tras visionar as súas dúas películas máis 
accesibles, magníficas ambas, non dubidaría en afirmar, 
por exemplo, que posúen unhas calidades moi superiores 
ás obras dun cineasta tan sobrevalorado e  entroniza-
do como Akira  Kurosawa (coa excepción da súa obra 
mestra, Dersu Uzala, 1975). Non deixa de resultar triste 
que unha obra tan artificiosa ensombrecera cineastas 
superiores como o caso de Kinuyo Tanaka. En Contos da 
lúa pálida (1953), de Kenji  Mizoguchi, Tanaka interpre-
taba a Miyagi, a esposa que acababa morta, convertida 
nunha pantasma pola inconsciencia e neglixencia so seu 
cobizoso marido, que perde a noción da realidade, es-
quecéndose da súa esposa e fillo, ofuscado coa beleza de 
Wakasa (Machiko Kyo), e os luxos dos que dispón, coma 
se vivise no Paraíso. Non difería esa posición fantasmal, 
á que se vía abocada e relegada, coas dificultades que 
sufrían entón as mulleres para chegaren a ser directoras 
no cinema xaponés.

2. Precedente: Tazuko Sakane foi a primeira muller en 
sufrir ese calvario para chegar a ser directora antes da 
guerra. Conseguiu introducirse no mundo do cinema 
grazas a que o seu pai (que previamente a mercara ao 
seu marido, despois dunha insatisfactoria relación de 
catro anos) presentoulle a Kenji Mizoguchi, quen quedou 
admirado pola súa sensibilidade. Foi acreditada script ou 
axudante de dirección en varias películas de  Mizguchi, 
a inicios dos 30, aínda que non como guionista, ou cola-
boradora creativa con máis responsabilidade, en Okichi, 
a estranxeira (1930), e algunha obra máis. Era unha ex-
cepción, unha muller nunha contorna de homes, nunha 
dedicación laboral que ademais estaba socialmente mal 
considerada. Para integrarse na contorna adoptou unha 
estética masculina, con pantalóns e pelo curto. Só conse-
guiu dirixir un filme, en 1936, Hatsu  Sugata (da que non se 
conservan copias), e despois catorce documentais, du-
rante a guerra, pero non en Xapón, senón en Manchuria. 
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Nestes documentais, o colonialismo era un tema nuclear, 
que lle servía como metáfora das limitacións creativas e 
profesionais que padecía a muller na cultura xaponesa, 
colonizadas polos homes. Despois da guerra non se lle 
permitiu dirixir porque carecía de licenciatura universita-
ria. E tivo que resignarse a ser de novo  script, ou editora 
(en Mulleres da noite, 1948), para Kenji Mizoguchi, antes 
de retirarse do cinema aos 46 anos.

3. Contexto: Trala Segunda Guerra Mundial algo mellorou 
a posición da muller na sociedade, aínda que máis ben 
parecese o inicio da súa consideración, coma se antes 
fose nada ou sempre menos, pola consecución do de-
reito ao voto e a inclusión na Constitución da igualdade 
de sexos. Esa circunstancia propiciou a posibilidade de 
que as mulleres puidesen acceder á dirección, aínda que 
o acceso máis fácil podía conseguirse desde a posición 
de actriz, como foi o caso de Kinuyo Tanaka. A cineasta 
declararía: «Despois da guerra o progreso da muller che-
gou a ser evidente en cada faceta da sociedade tamén 
en Xapón, incluso a entrada no Parlamento (…) Eu tamén 
sentín coma se tentase facer algo novo ocupando a tarefa 
de muller directora». Aínda con esa mellora, o cinema 
non deixou de facerse eco das desigualdades e restri-
cións sociais da muller, que se manifesta, en especial, 
na excepcional  filmografía de Mikio Naruse. Pero non 
foi fácil para Kinuyo Tanaka afianzar a súa carreira como 
cineasta, que abandonou en 1962, mentres si proseguiu 
coa súa carreira de actriz ata a súa morte.

4.  Kinuyo Tanaka iniciouse como actriz en 1924, dirixida 
por Hiroshi Shimizu, con quen casou en 1929, aínda que 
o seu matrimonio duraría pouco. En 1929 interveu na pri-
meira de dez películas que interpretou para Yasujiro Ozu. 
Sería intérprete de obras de Mikio Naruse, Keisuke Kinos-
hita, Heinosuke Gosho, Akira Kurosawa ou Kon Ichikawa, 
entre outros. A súa colaboración máis prolixa foi con Kenji 
Mizoguchi (quince películas desde 1940, e protagonista, 
por exemplo, d’ A vida de Oharu, A muller crucificada ou 
O intendente Sansho), co que se di, aínda que ela o ne-
gase, que mantivo unha relación sentimental. Si afirmou 
que non perdoou que en 1955 non a recomendase como 
directora, a pesares de ter xa realizado a súa obra prima, 
aos Estudos Nikkatsu. Tanaka conseguiría facer a pelícu-
la, A lúa levántase/ Tsuki wa noborinu, coa colaboración 
como guionista de Yasujiro  Ozu. A cineasta si atoparía 
apoio, ademais, noutros cineastas como Masaki  Koba-
yashi, do que era curmá, Keisuke Kinoshita, que escribi-
ría o guión do seu obra prima,  Koibumi/Carta de amor 
(1953), ou Mikio Naruse, que a contratou como asistente 
de dirección en Irmán maior e irmá menor (1953), para 
ampliar a súa instrución como directora. Na conclusión 
desta, as dúas irmás protagonistas, San e Mon, volven de 
novo a Tokio, aínda que xa o seu xesto é unha despedida 
dun modo de vida do que xa se  desligan, ese que repre-
sentaba a obtusa mirada do seu irmán, ese modo de vida 
que representan os matrimonios concertados, ese no que 
as mulleres son meras luces flotantes que anda ao garete 
sen importar a súa vontade ou sentimentos, porque fican 
supeditadas ao capricho do home. San e Mon, xuntas, 
toman a súa propia dirección, incerta, pero propia, a 
que aposta por un futuro que flúe sen subordinar nin a 
vontade propia nin os seus sentimentos. Kinuyo Tanaka 
tamén loitaba por canalizar a propia. 
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6. Peitos eternos (Chibusa eu eien nare, 1955) é o relato 
dunha extracción. Ou a serie de extraccións que sofre 
unha muller. Un matrimonio insatisfactorio, que non foi 
a súa decisión, concertado pola súa nai. Un marido amar-
gado que descarga nela as súas frustracións e falta de 
autoestima. Un divorcio cuxos termos implican que só 
dispón da tutela da súa filla pero non do seu fillo. Un 
amor que non será correspondido, aínda que quizá sexa 
un amor proxectado en quen si a comprende e admira. E 
a extracción dos seus dous peitos por causa dun cancro 
de mama cando só ten 31 anos. Viviu as súas emocións, 
viviu o seu corpo? Mesmo a súa voz pugnou por facerse 
oír cos seus poemas, que para algúns resultaban es-
traños por esaxerados, como expresados nunha lingua 
diferente, se cadra só comprensible para outras mulleres. 
Peitos eternos, terceiro filme de  Kinuyo Tanaka, céntrase 
na poetisa Fumiko Nakajo (1922-54), autora de Chibusa 
Soshitsu (Os peitos perdidos), e Hana non Genkei (Un 
prototipo de flores), publicado de maneira póstuma. Un 
ano despois estreábase este filme, con guión de Fumiko 
Tanaka (sen relación familiar con Kinuyo). Coma se fose 
unha crónica de urxencia. Toda unha declaración. É unha 
obra triste, unha obra sobre un encarceramento vital, 
sobre esa sensación que impregna cada plano da narra-
ción. Nin sequera hai sensación de liberación de morte, 
aínda que domine a luz neses últimos planos, aqueles nos 
que os seus dous fillos despídena botando flores á auga. 
Hai aceptación, pero non se desprende da sensación de 
desgraza, de impotencia e desesperación na morte, nin 
da condena da vida.
(...)  

Fumiko é unha personaxe rebordante de matices, de 
paradoxos e contradicións. Resulta curioso que tras sor-
prender ao seu esposo con outra muller no seu fogar, ela 
non dubide en tentar disolver outra relación, aínda que 
non sexa  intencional, cando ademais a outra muller é al-
guén a quen aprecia, coma Kinuko. Pero se non amaba ao 
seu marido, si sente que ama a Hori. Nun caso, a infideli-
dade do seu marido non era senón o remate dunha estafa 
vital. Dedicara a súa vida, cumprindo un papel imposto 
nun escenario de vida non elixido, a un matrimonio que 
a degradaba dobremente co engano da infidelidade. No 
outro, déixase levar polas emocións, retidas, como ata 
entón a súa vida fora retida. Non dubida en exporse, en 
expor o que sente, sen vacilar, coma se quixese capturar 
a vida que non deixara de escapar. Perdeu a vergoña, por-
que é consciente de como desperdiciou a súa vida, como 
a enganaron, ou como deixou que a enganen cunha vida 
que non quería. A ese respecto é elocuente a secuencia 
posterior, xa desposuída dos seus peitos, na que toma 
o baño na casa dos Hori e confesa a Kinuko o que sente 
polo seu marido, e non sente vergoña algunha, senón 
todo o contrario, coma se gozase con iso, cando  Kuniko 
ao abrir o portelo a ve cos seus peitos extraídos. Se non 

sentiu ao home que sentía amar, polo menos sente a auga 
que el sentía cando se bañaba. E hai algo da transgre-
sión dunha nena, antes de  enquistarse coa vergoña, na 
mostra sen pudor da súa nudez á muller coa que el tiña 
relación, nudez que á vez é nudez condenada, porque xa 
é incompleta. Coma se se autoinmolara á vez que gozase 
con esa transgresión, que se torna canto risoño, coma se 
fose o seu único posible triunfo.

Na segunda parte nárrase a extracción dunha parte do 
seu corpo, os seus dous peitos, que comportará a ex-
tracción da súa vida porque non logrará superar a neu-
monía que contrae na súa convalecencia. Se xa parecía 
fóra de lugar do escenario de realidade, só quedaba non 
dispoñer tampouco do seu corpo. Primeiro, loita coa sen-
sación de que perdeu a súa condición e funcionalidade 
feminina. Como poderá ser desexada, e como poderá ser 
sequera considerada no papel de relegada muller domés-
tica. Xa se sente refugallo, coma se a súa vida lindase coa 
morte. Por iso, o artigo xornalístico que sinala que só é 
cuestión de tempo que ela morra determina que aínda 
máis se encerre na súa desgraza, que non queira ver aos 
seus fillos ou que renuncie á escritura. 

Por unha banda, non deixa de ser elocuente que a ne-
gación do corpo feminino, da súa materialidade e o seu 
desexo, á vez que a súa obxetualización nos roles sociais 
que a restrinxen, en recintos estancos, de pracer e repro-
dución (geisha ou esposa), atope a súa resposta explícita 
no plano que mostra, feito insólito naqueles anos, os seus 
peitos espidos cando se lles prepara na mesa de opera-
ción para seren extraídos. Non son peitos que se mostran 
nunha escena que implica pracer, nin mostrados para 
seren admirados, senón que se mostran nos momentos 
previos á súa extracción e desaparición. Son peitos que 
deixarán de selo. Extraídos, como extraída sentía a súa 
vida Fumiko, e tantas mulleres na sociedade xaponesa. 
Non poderán ser peitos prostituídos que proporcionen 
satisfacción nin peitos que aleiten fillos. (...) 

As últimas secuencias de Peitos eternos imprégnanse 
dese desalento extremo, xa manifesto nas secuencias 
finais de Koibumi, como se só ficase purgar as purulen-
cias dunha infección, unha dolorosa purga que non se 
completa coa catarse. Nun caso, os rostros separados, 
en espazos diferentes, da muller abatida e o home que 
asume que non comprendera a muller que cría amar 
(cando máis ben amaba unha idea), e que vai na súa 
busca, aínda que no seu rostro, co que conclúe a película, 
domine a pesadume e o remorso. Non culmina sequera 
cun reencontro entre ambos. E no outro, a desolación 
da morte, da derrota definitiva que ela sofre a conto da 
mesma vida biolóxica, tras ser derrotada previamente 
polo escenario de vida imposto ou truncado, impregna 
cos seus refugallos a luminosidade da secuencia final 
cos seus dous fillos facéndolle homenaxe coas flores. A 
aceptación da súa morte é o único que lles pode legar.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€
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19  DE XANEIRO 
PEITOS ETERNOS

(乳房よ永遠なれ [Chibusa yo eien nare], 
Kinuyo Tanaka, Xapón, 1955, 106’, VOSG)

26  DE XANEIRO
O BÍGAMO

(The Bigamist, Ida Lupino, 
EUA, 1953, 80’, VOSG)


