


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A força da fé de Céline é posta à prova ao sair do convento, onde vive 

intensamente as suas convicções religiosas. Quando a jovem rapariga, filha de 

uma abastada e respeitada família, trava amizade com um muçulmano 

encontra também alguém que vê a sociedade tal como ela: um mundo que se 

afastou a presença de Deus. Ao partir numa peregrinação ao Médio Oriente, 

Céline embarca também num percurso incerto marcado pelo medo e pela 

violência. 
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Contráriamente aos seus outros filmes, que demoraram cerca de dois anos a estarem completos, TWENTYNINE PAMS (2003) foi concebido 

de uma forma mais liberal, sendo construido enquanto Dumont fazia o reconhecimento das paisagens para o filme. Os cenários amplos 

e despidos da Califórnia ,  acabaram por determinar o enredo do filme que acompanha a jornada de um casal consumido pela paixão. 

Nas mãos de Dumont o cenário do deserto trasnformou-se num lugar de isolamento e alienação, mais próximo da solitária superficie 

lunar do que da mítica América de John Ford. A ameaça e aos maus presságios pairam no ar, enquanto assistimos ao esforço entediado 

dos amantes para interagirem  um com o outro. A acção culmina numa cena de terror psico – sexual ao estilo de Grand Guignol.  

 

 

Nasceu em 1958 no Norte de França que é, até hoje, o cenário de eleição para os seus filmes.  

Antigo professor de Filosofia, o realizador e argumentista Bruno Dunont  iniciou a sua carreira em 

1996, com LA VIE DE JÉSUS, escito e filmado por si. Rodado numa pequena aldeia na provincia de 

Bailleul (onde Dumont nasceu e passou a infância) o filme, que conta a história de um grupo de 

apáticos adolescentes, pouco tem a ver com os envangelhos. Tarta-se antes de um título 

tortuoso para um filme que começa e termina com a morte e cujo epilético protagonista é um 

adolescente ar estranho e inexpressivo.  

L’HUMANITÉ, que venceu o Grande Prémio no Festival de Cannes’99, evidencia-se pela sua  

estética similar à de Bresson . O filme analisa a vida de um introvertido e antisocial polícia, que 



 

 

Em FLANDRES, outro vencedor do Grande Prémio de Cannes’06, Dumont regressa à França rural,  para filmar uma história sobre a 

brutalidade da guerra, conquistando novos adeptos da sua visão visceral e, frequentemente, perturbadora da existência humana.  

HADEWIJCH, omais recente filme de Dumont (vencedor do prémio FIPRESCI no Festival Internacional de Toronto’09) é uma interpretarção 

hedonista da graça espiritual que desafiará, ainda mais, os que já  conhecem o ambiente austero, os rituais de mortificação extremos e 

o sociopatismo barbaro dos primeiros trabalhos do realizador.  

Repreendida pela Madre Superior pela sua auto-disciplina exagerada, a acólita Céline (brilhantemente interpretada por Julie Sokolowski) 

é expulsa do ambiente recluso do convento, onde assumiu o nome de Hadewijch (inspirado no poeta  do século XIII) e instigada a 

encontrar a sua fé no mundo real do qual foi afastada.  Determinada a alcançar a comunhão com o Deus, e frustrada com o seu 

regresso ao ambiente luxuoso e ostensivo da casa dos pais, a jovem trava amizade com Yassine (Yassine Salime), um adolescente 

muçulmano. Mais tarde, Yassine apresenta Céline ao seu irmão mais velho Nassir (Karl Sarafidis), um fundamentalista islâmico, que vê na 

jovem e inocente rapariga uma oportunidade de alcançar os seus própios objectivos.  

HADEWIJCH explora o desejo humano de alcançar uma paz espiritual e da forma como as crenças exarcerbadas podem  derivar em 

fanatismo.  O filme encontra eco, especialmente nos dias de hoje em que assistimos a tantos momentos de terror, causados pelas 

crenças religiosas. O mais impressionante é a forma como Dumont, consegue fazer justiça ao retrato de ingenuidade e humildade da 

sua protagonista, para quem a devoção religiosa é inquestionável.  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Filmmaker: Uma coisa que expressa muitas vezes é o seu interesse nas origens da civilização, nos instintos e desejos primais que estiveram 

na origem da criação da sociedade. Interrogo-me se este será um elemento de fascínio para si.  

  

Dumont: Sim, em absoluto. Gosto muito de filmar o início, o despertar de um filme. É algo de que nunca me canso.  

 

Filmmaker: Relacionado com o conceito das origens da cultura humana está, seguramente, o tema da religião e da espiritualidade. 

Como explica o seu interesse, genericamente falando, na tradição religiosa?  

 

Dumont: Acredito que a religião está no centro de tudo. Mas acho também que esta devia regressar à esfera a que pertence. A religião 

é um sentimento arcaico, mas ainda assim essencial à humanidade. Acho que somos capazes de colocar a religião de parte, mas não 

conseguimos abdicar da espiritualidade no nosso quotidiano. É algo de essencial à vida moderna. É aí que tento chegar com a 

personagem de Hadewijch, ao papel da espiritualidade na vida moderna. Para a protagonista a devoção religiosa morre na igreja, 

tornado a renascer no final do filme sob a forma de espiritualidade humana. É esta transformação que pretendo apresentar.  

 

Filmmaker: Parece-me que este sempre foi um tema do seu interesse, embora só neste filme tenha sido apresentado com toda a clareza.  

 

 

 



 

 

Dumont: Sempre me interessei muito pelo misticismo. Acho que é algo com uma essência, fundamentalmente, cinematográfica.  

Está presente na minha forma de expressão, é uma visão muito rica e algo que penso que tem muito em comum com o cinema. Aliás, 

acho mesmo que a experiência mística me ajuda a compreender melhor o cinema. Quando se aborda o misticismo, começamos a lidar 

com algo que é o oposto da perspectiva lógica e racional. Tocamos em áreas de deslumbramento que eu acho genuinamente 

impressionantes. Sinto que quando faço um filme demasiado depressa, alcanço esta zona não lógica e não verbal. É uma experiencia 

que não compreendo inteiramente, mas pela qual me sinto muito interessado.  

 

Filmmaker: Acho que a par da ideia de êxtase religioso encontramos a de renúncia e privação que, aliás, serve para impulsionar a 

plenitude espiritual. Acredita que ao subtrair determinados elementos aos seus filmes se aproxima dessa plenitude?  

 

Dumont: Absolutamente. Existe uma perspectiva moral na realização. Procuro uma abordagem cinematográfica que contenha 

elementos moralistas e implementação de regras. Imponho sempre regras. Por exemplo, a Julie Sokolowski não podia comer nem dormir 

antes das filmagens e escolhi rodar o filme em formato 1:66 que era muito constrangedor para mim e limitava a frame somente ao que 

lhe era essencial. Além disso, rodei o filme com som mono. Estas restrições que impus a mim mesmo, também trouxeram consequências e 

forçaram-nos a limitar-nos a nós mesmos. Faço filmes com orçamentos muito reduzidos o que, surpreendentemente, não é problemático. 

Pelo contrário considero-o muito útil para o meu trabalho. Também acho extraordinário rodar um filme sobe a fé religiosa com uma actriz 

completamente ateia. Mas são estas contradições que nos obrigam a trabalhar mais. Surpreendentemente descobri que quanto mais 

paradoxais são as coisas, melhor funcionam. É algo que não compreendo e que acho até bastante perturbador.  

 

Filmmaker: Céline é mais sofisticada e consciente de si mesma do que qualquer uma das suas anteriores personagens.  

 

Dummont: É verdade. A personagem Hadewijch tem mais cultura e está habituada a interagir com Deus. Acho que as personagens nos 

meus filmes anteriores eram mais místicas, mais contemplativas. A Hadewijch, por outro lado, existe através da palavra e é capaz de 

 



 

 

Filmmaker: Fiquei curioso acerca da viagem de Céline, desde o convento até à casa dos pais e, mais tarde, até à sua entrada no 

universo de Nassir, que é tão diferente do dela.  

Assistimos à violência do seu amor por Deus e à violência do martírio.  

 

Dumont: É impossível conceber a vida sem a existência de conflito e não temos como negar que este se encontra no coração da nossa 

cultura. O conflito é sinónimo de movimento. Todos nós somos guerreiros, na nossa essência, nascidos para sobreviver. Podemos dizer que 

este conflito é errado, mas os filósofos defendem que é essencial para o nosso desenvolvimento. A mente diz-nos que o conflito é uma 

coisa má e que devíamos evitá-lo, mas a mente age, por vezes, de maneira obtusa.  

 

Filmmaker: No passado, enquanto filósofo, ensinou Platão, Aristóteles, Sócrates… mas abdicou desse universo. Que ideias achou 

frustrantes de tentar ensinar numa sala de aula e que considerou serem mais intuitivamente apreensíveis em cinema?  

Dumont: Essa é uma questão muito fácil. A Filosofia é uma disciplina intelectual, com ferramentas e conceitos. Por outro lado, o cinema 

gira em torno do movimento e daquilo que é capturado no ecrã. Quando filmo um riacho no meio do campo, filmo-o como a um ser. É 

uma mensagem muito mais fácil de compreender, infinitamente menos complicada e intelectual. Quando filmo um cenário, evidencio a 

condição humana e a natureza das coisas, de uma forma que nenhum conceito é capaz de transmitir. É extremamente acessível e, no 

entanto, extremamente profundo. A Filosofia, pelo contrário, é extremamente complicada. Pode ver pela dificuldade que ele tem em 

formar palavras (aponta para o tradutor) o quão complicada é a Filosofia (sorri).  

 

Filmmaker: Como se posiciona relativamente à audiência?  

 

Dummont: Tenho uma posição muito paradoxal e quando estou a fazer um filme não me preocupo com a reacção do espectador. Não 

tento transformar os filmes em algo comercial, mas ao mesmo tempo tenho um grande respeito pela audiência, já que compreendo que 

é através do seu olhar que o filme fica completo. A percebo – me de que sou um individuo, como qualquer outro na audiência, e que se 
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NOTA DO REALIZADOR:  

HADEWIJCH é a história da desmedida devoção de uma jovem 

rapariga por Cristo, o seu único amor.  

O filme acompanha o percurso dos que anseiam pelo absoluto, 

mas são alienados por ele. Confrontados com a lividez e 

insignificância do mundo, debatem-se numa busca 

desesperada pela força e pela verdade, e estão dispostos a ir 

até aos extremos por elas.  

HADEWIJCH é uma representação moderna do desejo frenético 

de amar e de se ser amado, num patamar em que a graça e a 

fúria se misturam. Do amor de Deus para o braço militar de 

Cristo, HADEWIJCH é uma catarse, uma metáfora para o interior 

da alma. 

 



 



 



 



 

 

 

HADEWIJCH, o austero e sombrio filme de Dumont, é assim denominado em homenagem ao poeta do século 13, Hadewijch de 

Antuérpia cuja obra “Os Paradoxos do Amor” descreve os êxtases e agonias da sua homónima francesa do século 21. No filme de 

Dumont, a virginal estudante de teologia Hadewijch, como é chamada pelas freiras, é vista pela primeira vez no convento onde vive e 

onde passa a maior parte do tempo de joelhos, a rezar em frente a uma cruz.  

Recusando-se a comer ou a agasalhar-se face ao frio, a jovem de 20 anos é tão fanaticamente devota que a Madre Superior se vê 

forçada a chamá-la à parte e a repreendê-la severamente, acusando-a de ser uma “caricatura de uma freira” e expulsando-a do 

convento até que tenha mais conhecimento do mundo. Lavada em lágrimas Hadewijch, cujo nome secular é Céline, regressa a Paris 

onde passa a viver com os pais, num gélido e esplendoroso palacete.  

O filme é uma exploração profunda dos paradoxos descritos no poema de Hadewijch e experimentados pela personagem Céline, que 

luta para resolver o seu sentimento de ser simultaneamente íntima de Deus e distante dele.  

HADEWIJCH procura evocar repetidamente esse sentimento contraditório de proximidade e alienação não só entre os crentes cristãos, 

mas também entre os devotos muçulmanos, mostrando ainda como a fé exacerbada pode conduzir a actos de violência e a 

manifestações públicas de auto – flagelação.  

Como em todos os filmes de Dumont, HADEWIJCH imputa uma estranha electricidade (a que podemos chamar aura) em torno das 

personagens, como se estas fossem libertas do seu estrato de realidade. O filme analisa rostos e corpos para lhes atribuir a essência 

 



 

 

Esta visão cósmica da humanidade é tão implacável e penetrante que permite muito pouco (se é que permite algum) humor, uma 

característica que faz com que os filmes de Dumont possam parecer excessivamente densos e difíceis para o grande público. Os seus 

seguidores, no entanto, são capazes de chegar com ele a terrórios singulares como acontece com os mestres Bergman ou Bresson.  

Cada plano do filme é uma requintada mostra do misterioso universo, perscrutado pelo olhar de Céline. A imagem recorrente de uma 

igreja no topo de um vale, filmada em contra picado, sugere a distancia espiritual que a jovem tem de percorrer, sem nunca conseguir 

chegar ao fim: um percurso sublime, distante com uma inegável beleza e um sentimento nostálgico.  

Tendo regressado ao mundo real, Céline torna-se amiga de Yassine (Yassine Salime), um jovem muçulmano que vive com o irmão Nassir 

(Karl Sarafidis). A curiosidade que a jovem revela pela cultura islâmica, leva Nassir a convidá-la para assistir a uma discussão acerca do 

“conceito de invisibilidade”, que acaba por degenerar num aceso diálogo acerca da fé religiosa, da violência e da “luta”.   

Fiel ao estilo tradicional de Dumont, HADEWIJCH sofre alguns saltos temporais sem quaisquer esclarecimentos das circunstâncias 

intermédias. Por exemplo, quando Céline recusa o assédio de Yassine, que a apelida de “louca”, Nassir transforma-se no seu guia 

espiritual e os dois viajam para o Médio Oriente (esta sequência foi rodada no Líbano) onde chegam pouco após um atentado. Céline é 

depois apresentada a tomar chá, com o que aparenta ser um grupo de terroristas, durante o qual se compromete a levar avante uma 

missão não especificada. Na sequência seguinte a jovem está de volta a França.  

Esporadicamente o filme foca-se em David (David Dewaele) um jovem que trabalha no Mosteiro e observa as entradas e saídas de 

Céline. O seu papel no filme é sempre misterioso até ao final, altura em que surge como um ambíguo símbolo redentor que “salva” 

Céline, após esta ter cometido dois actos desesperados.  

HADEWIJCH sugere que apesar de olharmos para a França como uma sociedade secular, esta continua a carregar uma intensa chama 

religiosa.  
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