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Sinopse

A meio caminho entre a comédia romântica e a screwball. 
Desta vez o que se troca são os estilos de vida. William 
Hurt, psicanalista americano, procura a “diferença” em 
Paris. Juliette Binoche anda atrás da “novidade” em Nova 
Iorque.

UM DIVÃ EM NOVA IORQUE 

[…] Akerman acalentava há muito um sonho que parecia 
impossível de concretizar: realizar, na América, uma 
comédia “à antiga”, com vedetas e orçamento a condizer. 
Por fantasioso que fosse o projecto, o certo é que a 
oportunidade apareceu e Akerman pôde realizar a sua 
comédia “americana”. E, diga-se desde já, o impacto 
de Um divã em Nova Iorque é tão mais forte quanto se 
sabe que, hoje, a comédia (screwball, romântica, ou de 
outro género) é justamente um dos géneros clássicos 
do cinema americano que mais arruinado se encontra. 
Akerman, cuja obra nunca tinha deixado entrever 
especiais vocações cinéfilas (ou “cinefílicas”), vai direita 
às fontes: se pelo seu filme passam as sombras dos 
grandes cultores do género, passa sobretudo uma 
notável capacidade para interiorizar os mecanismos de 
funcionamento das screwballs clássicas. Visto por esse 
lado, Um Divã em Nova Iorque é tanto uma homenagem 
à Hollywood clássica como uma experiência, destinada 
a apurar o que é possível fazer, hoje, com o legado do 
clássico.

Clássico é também o ponto de partida do filme. Temos 
em Nova Iorque a personagem de William Hurt, um 
psicanalista famoso, e em Paris a de Juliette Binoche, 
bailarina cujo maior êxito parece ser o seu impacto 
junto do sexo oposto. Um dia, por intermédio de um 
anúncio de jornal, resolvem trocar de “habitat”: durante 
algumas semanas Hurt viverá num pequeno apartamento 
parisiense, num bairro maioritariamente habitado por 
imigrantes, e Binoche fará o movimento inverso, até a um 
luxuoso apartamento no golden ghetto nova-iorquino.

Ou seja, o glamour de Nova Iorque e a Paris que não vem 
nos roteiros turísticos, personagens transplantadas de um 
sítio para o outro, com todas as questões de perda (ou 
ganho) de identidade que a mudança acarreta. E Akerman 
sabe, claramente, como esta questão das identidades era 
fundamental na screwball genuína.

A primeira parte do filme é uma “comédia do espaço”. 
Akerman explora a ideia de ter “dois peixes fora de água” 
(como ela própria referiu), com particular ênfase na 
relação entre as personagens e os novos décors em que 
têm que viver. Há momentos magníficos: enquanto vemos 
Binoche a descobrir a sua nova e sofisticadíssima morada, 
cheia de gadgets que parecem ter saído de um filme de 
Tati (a casa de Hurt podia estar em Playtime), William 
Hurt tem de lidar com canalizações defeituosas e com 
os constantes telefonemas dos pretendentes de Binoche. 
Akeman vai filmando isto com um prazer distanciado, 
rigorosa no tratamento do espaço e na administração dos 
tempos - tudo se passa a um ritmo muito mais lento do 
que na comédia clássica, mas com um sentido de timing 
absolutamente certeiro. […]

Filme de género contruído a partir de uma sensibilidade 
de autor (ou vice-versa), screwball desacelerada para 
que melhor se vejam (e melhor se fruam) os seus 
mecanismos, ou comédia romântica tutelada por uma 
leitura irónica de Freud, Um Divã em Nova Iorque é um 
crossover Europa/América (ou entre o cinema europeu 
e o cinema americano) que resulta numa das mais 
surpreendentes revisões contemporâneas da herança do 
cinema clássico.

Luís Miguel Oliveira, In Chantal Akerman – As Folhas da Cinemateca
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Sinopse

“A Cativa” marcou o regresso da belga Chantal Akerman 
à realização, depois de “Um Divã em Nova Iorque”. Desta 
vez, Akerman enfrentou o grande desafio de transpor para 
a tela um romance de Marcel Proust. Em “A Cativa” (“La 
Prisonnière”, de Proust), Simon (Stanislas Merhar) aloja 
em sua casa a sensual Ariane (Sylvie Testud). O jovem 
quer saber tudo sobre ela, controla tudo o que ela faz 
e submete-a a incessantes interrogatórios. Mas Ariane 
parece estar distante e inacessível, fechada no mundo 
incompreensível das mulheres.

Requiem para Um Casal Virgem

No início vemos o cinema. Vemos imagens em Super 8, 
de um filme amador, e vemos o espectador que está a 
ver esse filme. Ele está refém, impotente, das imagens; 
passivo, como todo o cinéfilo que se preze. Ele é 
Simon (Stanislas Merhar), e projecta um filme de férias, 
aparentemente obcecado por um grupo de mulheres 
que se banha numa praia. Um grupo indistinto, sereno 
nessa sua indistinção, fervorosamente determinado a não 
abdicar dessa cumplicidade. Qual delas, afinal, é “ela”?
O ecrã parece individualizar, a câmara parece parar sobre 
Ariane (Sylvie Testud). […]

Diz-se, em “A Cativa”, de Chantal Akerman, que Ariane
é uma mulher que gosta de mulheres, e por isso escapa 
à teia de Simon. Mas esse é apenas um pormenor nas 
ressonâncias da angústia dele: “É possível que, ao fazer 
amor, uma mulher possa esquecer que está com um 
homem?”. Traduzindo, e pondo de lado o acessório para 
ficar com o essencial: alguém é sempre,
e irremediavelmente, outro; ficamos sempre sozinhos com 
o desejo.

Ariane fecha os olhos durante o sexo. Como se quisesse 
esquecer, e imaginar. “Quando fechamos os olhos 
pensamos em quem seremos, somos livres, pensamos 
no que queremos, esquecemos com quem estamos, 
deixamo-nos ir. E quando abrimos os olhos, acabou-se”. 
É esse também o momento, quando ela dorme vestida, 
que Simon, vestido, escolhe para a (não) possuir. Porque 
nesse momento ele também está só, com a imaginação.

Obsessão. “A Cativa” é uma história de obsessão, uma 
vertigem sonâmbula que evolui como um “thriller” fatal. 
Chantal Akerman viu “Vertigo” e concorda que em Simon/
Ariane se ouvem os ecos de James Stewart e Kim Novak 
do filme de Alfred Hitchcock.
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“A Cativa” é, ainda, uma adaptação de Marcel Proust - 
“La Prisonnière”, um dos pilares do edifício “Em Busca 
do Tempo Perdido” (Albertine deu em Ariane; Marcel 
em Simon). Mas dizer que é uma “adaptação” é reduzir 
em muito aquilo que se passa no magnífico filme de 
Chantal Akerman: não “adapta” nada, porque quer fazer 
da infidelidade uma forma de ser fielmente “proustiano”. 
Ou seja, originalíssimo: nem filme de época, nem 
filme “actual”, é “um filme contemporâneo de época”. 
Apesar dos carros em Paris, “imagina-se” o guarda-
roupa. O território de “A Cativa” é, assim, um labirinto 
hermeticamente selado, onde tudo, do espaço ao sexo, 
é trabalho do imaginário; onde se progride através de 
variações e abstracções, rendilhados, movimentos 
incessantes, monomaníacos, por recantos vários antes de 
regressar ao mesmo: a solidão de cada um com o desejo.

Há Paris e há carros em movimento em “A Cativa”, como 
havia carros em movimento em São Francisco no “Vertigo” 
de Hitchcock. Hoje, no cinema, já ninguém tem tempo 
para filmar essas cenas. Já se reparou que há muito 
desapareceram dos ecrãs as deambulações de automóvel 
por uma cidade? Que num plano se entra num carro para, 
quanto muito, se sair dele no plano seguinte?

Ora, “A Cativa” recupera o que se perdeu nesse intervalo; 
recupera essa experiência decisiva (em termos figurativos 
e narrativos) do filme, romântico e não só, sobre o “par”. 
E dedica-lhe uma sucessão de alguns dos mais belos 
planos do cinema contemporâneo. Com eles, desliza para 
um tempo, literalmente, perdido, em que Simon (com 
os fatos que parecem sufocar a sua “masculinidade”) 
e Ariane (com os sapatos gritantemente altos, uma 
espécie de cacofonia do “feminino”) são aproximações, e 
correspondentes desfoques, às abstracções de “homem” 
e “mulher”, masculino e feminino - afinal, categorias em 
perda, figuras em branco a serem, também, preenchidas 
pela imaginação, como vultos vistos através de um 
espelho translúcido, e a precisarem de nova formulação.

Excerto da crítica de Vasco Câmara ao filme “A Cativa”
publicada no Público a 24 de Agosto de 2001


