


 

SINOPSE 

 
Elena e Vladimir conheceram-se tardiamente na vida mas, apesar 
dos passados bem distintos, formam um casal sólido. Enquanto 
Vladimir é abastado e frio. Elena provém de um meio modesto e 
é uma esposa dócil. 

O filho de Elena está desempregado e, incapaz de sustentar a sua 
própria família, pede-lhe constantemente dinheiro. A filha de 
Vladimir, uma jovem despreocupada, tem uma relação distante 
com o pai. 

Um dia Vladimir sofre um ataque cardíaco e fica internado no 
hospital, onde se apercebe de que tem pouco tempo de vida. Um 
breve mas terno encontro com a filha leva-o a tomar uma 
importante decisão: ela será a única herdeira da sua fortuna. De 
volta a casa, anuncia a decisão a Elena, destruindo as suas 
esperanças de ajudar o filho. 

A dona-de-casa tímida e submissa trata de conceber um plano 
para conseguir proporcionar ao filho e aos netos uma 
oportunidade na vida. 



 

NOTA DE INTENÇÕES 

“ELENA permitiu-me explorar uma ideia central dos nossos tempos: a sobrevivência do 
mais apto, a sobrevivência a qualquer preço. 

O meu filme é um drama contemporâneo que procura expor o espectador a questões 
eternas sobre a vida e a morte. 

No fundo, cada ser humano está devastadoramente sozinho. A solidão é o início, o fim, 
e a barreira invisível que percorre a vida de todos os seres humanos. Os valores 
humanitários encontram-se a ser desvalorizados num piscar de olhos, levando a que as 
pessoas se voltem para si mesmas, gravitando em direcção aos seus instintos remotos. 

Uma mulher gentil, doce e feminina, plena de amor e carinho que se transforma numa 
homicida e que depois se arrepende num templo… Que tal, como imagem do 
Apocalipse?” 

Andrey ZVYAGINTSEV 



ELENA ‐ um mundo abandonado por Marx e por 
Deus, por Jean-François Rauger (Le Monde) 

A terceira longa-metragem de Andreï Zvyaguintsev, depois de « O 
Regresso » (Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2003) e « The 
Vanishment » (Prémio de Interpretação no Festival de Cannes de 2007), 
inicia-se com um plano longo… e fixo. Uma varanda, escondida pelos 
ramos de uma árvore gelada. Se nenhum objecto se parece mover, a luz, 
por seu lado, começa gradualmente a mudar.  A câmara capta, 
verdadeiramente, o momento em que o dia se inicia, quando a luz do sol 
começa a alterar de forma progressiva a cor das coisas. Bem mais tarde, 
perto do final do filme, um corte de electricidade vai enegrecer um 
apartamento, metáfora do próprio mundo que, após a história contada, 
sera ainda menos luminoso que no início. 

Elena é uma antiga enfermeira que casou, em segundas núpcias, 
com Vladimir, um homem rico. Ela tem um filho, que vive com a 
sua mulher e os seus dois filhos, um deles adolescente, numa 
cidade industrial, à sombra de uma central nuclear, nos 
arredores de Moscovo. Elena conta com o seu marido para 
ajudar financeiramente a sua família, nomeadamente para 
permitir ao seu neto, Sacha, de entrar na universidade. Vladimir 
recusa-se, entregando os familiares da sua esposa à sua 
responsabilidade individual. Ele próprio tem uma filha, com a 
qual não tem qualquer relação. 

Um enfarte vai mudar o rumo das coisas. Preso à cama, ele 
anuncia a Elena que vai legar tudo à filha e deixá-la apenas com 
uma pensão. E volta a afirmar que se recusa a suportar a família 
da mulher. É nesse momento que o destino das personagens vai 
mudar, que a ideia de um homicídio vai germinar e que a morte 
se vai tornar uma forma de transformar uma realidade 
inequívoca. 



ELENA é uma obra que trabalha magistralmente em muitos 
níveis. Pontuado por uma atenção aos gestos do quotidiano (os 
primeiros minutos descrevem uma mecânica doméstica 
imutável), pelos longos planos-sequência que registam, na ilusão 
do seu comprimento, as deslocações dos protagonistas (Elena a 
viajar de comboio para visitar a família, Vladimir a conduzir o seu 
carro em direcção ao clube desportivo, o neto vagueando pelas 
ruas da sua cidade com os amigos para lutar contra outro 
gangue), suportado pela música repetitiva de Philip Glass, o filme 
está estruturado de modo a consciencializar o espectador para 
uma evolução fatal. As questões piscológicas e sociais são 
evidentes, testemunham agora uma divisão implacável da 
sociedade em classes que se desprezam e que já não coexistem, 
senão acidentalmente e para o pior (o casamento da enfermeira 
com o plutocrata é a condição do homicídio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A questão da exigência por parte dos homens, e da sociedade, de 
uma submissão quase natural das mulheres confinadas a tarefas 
domésticas poderia igualmente explicar um gesto letal encarado 
como uma vingança. Mas ficar apenas pelas determinações de 
classe, ou de géneros, como única explicação do encadeamento 
de acontecimentos descritos pelo filme seria arriscar não 
compreender a natureza do pessimismo filosófico do cineasta. 

Aquilo que é descrito em ELENA é desde logo a 
«despiritualização» de um mundo pelo dinheiro bem como pela 
consciência, agora adquirida pelos habitantes deste mundo, de 
uma ausência de sentido do mesmo, de um triunfo do absurdo. 
Ao niilismo dos ricos opoõe-se o materialismo sórdido dos 
pobres, e é na recusa de toda a escatologia, de todo o advento 
possível, quer seja religioso ou social, metafísico ou terrestre, na 
desintegração de toda a moral em proveito da busca imediata de 
gratificação individual, que se situaria a origem do Mal moderno. 

O hedonismo é também equiparado ao egoísmo, e as indústrias 
culturais que moldam a vida dos humanos (a televisão é 
omnipresente neste mundo abandonado por Deus e por Marx) 
participam deste desencanto. Este conservadorismo 
desesperado e místico (a tomada de posse do apartamento do 
homem rico pela família e proletários é vista como uma forma de 
barbárie)  é aqui tanto a marca de um cineasta que não pode 
render-se à banal indiferença das coisas como também o 
desaparecimento de toda a moral humana 

 

 



ELENA 

 

Ficha Artística 

Vladimir – Andrey Smirnov 

Elena – Nadezhda Markina 

Katerina – Elena Lyadova 

Sergey – Alexey Rozin 

Tatyana – Evgenia Konushkina 

Sasha – Igor Ogurtsov 

Advogado – Vasiliy Michkiv 

Vitek – Alexey Maslodudov 

 

Ficha Técnica 

Realização – Andrei Zvyaguintsev 

Argumento – Oleg Negin / Andrei Zvyaguintsev 

Fotografia – Mikhail Krichman 

Direcção Artística – Andrey Ponkratov / Maxim Korsakov 

Som – Andrey Dergachev / Stas Krechkov 
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