
135
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RESUMO  |  Este artigo procura identificar alguns elementos 

do processo criativo do cineasta Alain Resnais na realização 

de Hiroshima Mon Amour (1959). A partir de depoimentos de 

integrantes da equipe de filmagem, de entrevistas concedidas à 

imprensa por Alain Resnais e Marguerite Duras e também através 

da repercussão do filme na imprensa francesa, é possível revelar 

a trajetória desse artista que ampliou o referencial do cinema 

como expressão criativa e poética.
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ABSTACT  |  This article seeks to identify some elements of the 

creative process of film director Alain Resnais in the conduct 

of Hiroshima Mon Amour (1959). Based on statements from members 

of the crew, interviews to the press by Alain Resnais and 

Marguerite Duras and also through the impact of the film in the 

French press, it is possible to reveal the trajectory of this 

artist who has expanded the frame of the film as a creative and 

poetic expression. 
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 Hiroshima Mon Amour (90min, 1958) surgiu da encomenda que Alain Resnais 
recebeu do produtor Anatole Dauman da Argos Films, o mesmo que havia produzido o 
curta também dirigido por Alain Resnais Nuit et Brouillard (32min, 1955)*, para 
realizar um documentário de longa-metragem sobre os efeitos da bomba atômica. A 
Argos Films que até o momento só havia produzido filmes de curta duração, se associa 
à produtora japonesa Daiei para a realização de um longa-metragem. O projeto 
consistia em uma co-produção franco-japonesa, e uma das condições impostas pela 
produtora Daiei era de que parte das filmagens ocorresse no Japão. Alain Resnais 
aceita o projeto, que contaria também com Chris Marker como colaborador para a 
escrita do roteiro. Marker abandona o projeto logo no início e Resnais, que tinha 
acabado de ler o livro Moderato Cantabile (1958), pensa no nome de Marguerite Duras 
como colaboradora.**

 Resnais inicia a pesquisa sobre o assunto e o contato inicial com as imagens 
de arquivo fez com que ele mudasse o rumo do projeto: “J’ai été très pertubé car 
ces documents étaient très forts et constituaient en eux-mêmes le documentaire 
que je devais faire”*** (RESNAIS apud CAHIERS DU CINÉMA, nov. 2000. p.72). Prevendo 
também uma repetição de Nuit et Brouillard, Resnais propõe alterar o projeto para 
uma história ficcional que pudesse ter como pano de fundo a bomba atômica. Alain 
Resnais fornece a Marguerite Duras o que considera ser a “concepção algébrica da 
obra” e diz a ela que gostaria de realizar um filme onde os personagens não tivessem 
uma relação direta com a catástrofe da bomba atômica.  Marguerite Duras aceita o 
projeto prontamente, motivada pela admiração que nutria pelo trabalho de Alain 
Resnais, sobretudo pelo curta-metragem Nuit et Brouillard. Apesar de ter aceitado o 
convite, Duras afirma, em entrevista para o jornal Le Monde (10 jun. 1959), que após 
ter concordado em escrever o roteiro ela tinha a sinopse e a frase “Tu n’as rien 
vu à Hiroshima”**** e que nos primeiros 15 dias passou entre 10 e 13 dias pensando 
em desistir do projeto.

 Além do desenvolvimento da história, Marguerite Duras escreveu ainda “as 
evidências noturnas – notas sobre Nevers”, a pedido de Alain Resnais. Trata-se 
da descrição dos acontecimentos vividos pelo personagem de Emmanuelle Riva quando 
jovem na cidade de Nevers, bem como de suas características comportamentais. 
Marguerite Duras pode construir seu texto com muita independência, já que Alain 
Resnais proporcionou a ela a liberdade de não precisar criar um texto preso ao 
formato de um roteiro de cinema. Duras pôde se expressar em uma linguagem que lhe é 
própria, a literatura. Mas mesmo desse modo, Duras não considerou a tarefa fácil, 
como afirma em artigo para o jornal France Observateur (Duras, 31 jul. 1958):

* Nuit et Brouillard é um documentário de curta-duração sobre os campos de concentração Nazista. 
** Antes de Marguerite Duras, o produtor Anatole Dauman pensou nos nomes de Françoise Sagan e Simone de Beauvoir. A primeira chegou a ser convidada para uma reunião, 
mas não compareceu. 
*** Tradução: “Eu fiquei muito perturbado, esses documentos eram muito fortes e constituíam eles mesmos o documentário que eu deveria fazer”. (todas as traduções deste artigo 
foram realizadas pela autora do mesmo)
**** Tradução: “Você não viu nada em Hiroshima.”
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 Essas declarações foram escritas por Marguerite Duras três dias após Alain 
Resnais ter partido para o Japão com o roteiro para o início das filmagens. Duras, 
nesse artigo/depoimento, não esconde a ansiedade de saber o que vai ser feito da 
história que ela escreveu, mas sabe que terá que aguardar dois meses pelo retorno 
de Resnais com a película, para somente assim poder ver o que seu texto se tornou. 
Esse foi o primeiro trabalho de Marguerite Duras como roteirista, a relação mais 
próxima que a escritora tinha até então com o cinema foi permitir a adaptação de 
seu livro Barrage contre le pacifique. Experiência que em nada lhe agradou, uma 
vez que considera que o filme*, realizado por René Clement, não se parece com seu 
livro. Com Alain Resnais, Marguerite Duras não se decepcionou. Em entrevista ao 
semanário Les Nouvelles Littéraires (BOURIN, 18 jun. 1959) declarou que ao assistir 
as imagens brutas do material japonês pensou que Resnais seria o maior diretor de 
cinema francês, e questionada sobre o resultado final diz: “Je suis comme au sortir 
d’un roman. Je me sens assouvie”**. 

 Essa relação do filme com o romance foi uma das críticas negativas que Alain 
Resnais recebeu após a exibição do filme. Resnais foi constantemente acusado de 
realizar um filme excessivamente literário, mas questionado sobre isso em uma 
entrevista para o jornal Carrefour (JAUBERT, 07 mai. 1959) Resnais responde:

*  Barrage contre le pacifique (1956, 103 min)
**  Tradução: “Eu estou como saída de um romance. Eu me sinto satisfeita.”

Resnais me disait quand même, jusqu’au bout:
-Faites de la littérature. Ne vous occupez pas de moi.

Oubliez la caméra.      
Or je n’avais pas le temps, en neuf semaines, de faire de la 

littérature. Resnais le savait parfaitement. Comme il savail que je 
n’avais pas le temps de faire un scénario. Que je ne savais pas. 

Cependant, il continuait à me conseiller la littérature. Jusqu’au 
dernier jour il me l’a conseillée. S’il y avait à sauver la face 

de quelque chose, durant ce délai, Resnais avait choisi de sauver 
la face littéraire de l’entreprise. Un accommodement de cellui-ci à 
la sauce cinématographique ne l’intéressait pas du tout. Il préfére 
donc que on l’on fasse de la mauvaise littérature, mais la sienne, 

que du mauvais cinéma qui, forcément, ne serait pas le sien.
- Allez-y. On a de la chance parce que ce n’est pas un film trop 

clouer. Alors on pourra dire à peu prés ce qu’on veut. Faites 
exactement ce qui vous plaira.

Tradução: “Resnais me dizia apesar de tudo, até o fim:
- Faça Literatura. Não se ocupe de mim. Esqueça a câmera.

Ora, eu não tinha tempo, em nove semanas, de fazer literatura. Resnais sabia disso 
perfeitamente. Como ele sabia que eu não tinha tempo também de fazer um roteiro. Que eu não 

sabia. Entretanto, ele continuava a me aconselhar a literatura. Até o último dia ele me 
aconselhou. Se houvesse algo a salvar durante esse período, Resnais teria escolhido salvar 
o lado literário da empreitada. Uma adaptação desse lado à condição cinematográfica não o 

interessava em nada. Ele prefere então que se faça uma má literatura, mas a sua, que um mau 
cinema, evidentemente, não seria o seu.

- Vamos. A gente tem sorte porque não é um filme excessivamente definido. Então se poderá 
dizer um pouco mais o que a gente quer. Faça exatamente o que lhe agrada”.

C’est voulu. J’ai même fait spécifier sur le contrat, à l’article 
deux: “ce film sera littéraire, théâtral et radiophonique!”. Le 

texte doit arriver à envoûter le spectateur, à le soûler. J’ignore 
si la tentative est réussie, mais j’ai voulu qu’il en soit ainsi.

Tradução: “É intencional. Eu mesmo fiz especificar no contrato, no artigo segundo: ‘este 
filme será literário, teatral e radiofônico!’. O texto deve chegar a envolver o espectador, 

enbriagá-lo. Eu não sei se consegui, mais eu quis que fosse assim.”
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 O processo de criação foi construído de forma muito livre e independente. 
Apesar do projeto ter sido uma encomenda, Alain Resnais somente o aceitou com a 
certeza de que teria total liberdade criativa, o que foi garantida em contrato*, 
liberdade que se estendeu também à contratação de atores. Resnais convida para o 
papel principal Emmanuelle Riva, atriz de teatro que não tinha nenhuma experiência 
em cinema. Para o papel do amante japonês, Eiji Okada, ator muito conhecido no 
Japão, mas que não sabia uma única palavra em francês, obrigando-o a aprender o 
texto foneticamente. É um tanto curiosa essa decisão de Alain Resnais, que até o 
momento nunca havia trabalhado em seus filmes de curta duração com atores em cena, 
situação que enfrentaria pela primeira vez em um filme profissional e além disso 
de longa duração.

 Mas, existiam algumas restrições técnicas e financeiras, como por exemplo, na 
contratação da equipe. Para as filmagens no Japão a equipe deveria ser contratada 
naquele país e Resnais poderia apenas optar em levar consigo um diretor de fotografia 
ou um continuísta. Resolveu optar pelo continuísta, já que o diretor de fotografia 
normalmente possui sua própria equipe de trabalho. Sabia que essa decisão poderia 
trazer um risco para a unidade do filme em termos de luz, visto que teria que 
trabalhar com dois diretores de fotografia, um para as imagens realizadas no Japão 
e outro para as cenas de Nevers, na França. Mas Resnais assume o risco como opção 
estética, uma vez que fez questão de não mostrar as imagens realizadas pelo diretor 
de fotografia japonês, Takahashi Michio, ao diretor de fotografia francês, Sacha 
Vierny.

 Alain Resnais escolheu a continuísta Sylvette Baudrot para acompanhá-lo ao 
Japão. Com Baudrot, Resnais inicia uma parceria que perdurará por quase todas as 
suas futuras produções. Em entrevista a Suzanne Liandrat-Guigues e Jean-Louis 
Leutrat, Resnais comenta a colaboração com Sylvette Baudrot e a importância dela 
em sua carreira como cineasta.

* Registramos a importância do produtor Anatole Dauman que, diferentemente da maioria dos produtores em atividade na época, não somente apostou no projeto como criou 
todas as condições necessárias para a sua realização.

Sans Sylvette Baudrot, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. 
En arrivant à Tokyo, elle a assuré les contacts humains avec les 

Japonais, en quelques jours. Sans savoir le japonais. Ensuite elle 
a organisé la production. Elle avait une expérience capitale de ce 
qu’était un film. Moi aucune. Je n’avais jamais été assistant. (…)

C’est elle qui m’a introduit au cinéma professionnel. C’est elle qui 
m’a aussi guidé vers Sacha Vierny, vers Jacques Saulmier, vers Jean 
Leon qui était un remarquable assistant. Elle m’a introduit dans le 

métier. Elle m’a donné les contacts. (LIANDRAT-GUIGUES; LEUTRAT, 
2006, p.219) 

Tradução: “Sem Sylvette Baudrot, eu não sei o que me teria acontecido. Chegando a Tokyo, ela 
assegurou, em poucos dias, os contatos com os japoneses. Sem falar japonês. Em seguida ela 
organizou a produção. Ela tinha uma experiência capital do que era um filme. Eu nenhuma. Eu 

nunca fui assistente.
Ela que me introduziu no cinema profissional. Ela que me levou a Sacha Vierny, a Jacques 

Saulmier, a Jean Leon que era um conceituado assistente. Ela me introduziu no métier. Ela me 
deu os contatos.”
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 Apesar de Alain Resnais afirmar que não conhecia muito bem o métier, sabemos 
que sua trajetória como curta-metragista demonstra exatamente o oposto. Resnais 
sempre foi um autor com opções estéticas definidas que encontrou no cinema o meio de 
convergência entre as artes que tanto aprecia: o teatro, a história em quadrinhos 
e a literatura. Baudrot, em texto redigido por ela sobre a concepção e seu trabalho 
em Hiroshima Mon Amour, comenta: 

 Essa impressão de que a equipe é guiada pelo ponto de vista de Alain Resnais 
foi reforçada em artigo de Henri Colpi para a Cahiers du Cinéma (COLPI, jan. 1960), 
em que analisa a música composta por Giovanni Fusco para Hiroshima Mon Amour. Colpi 
destaca o fato de Fusco, na sequência referente ao museu na cidade de Hiroshima, ter 
repetido quase exatamente a frase melódica da música composta por Hanns Eisler para 
Nuit et Brouillard sem nunca antes tê-la ouvido, concluindo que é Alain Resnais 
que conduziu o músico. Não se trata de devaneio pensar nessa possibilidade já que 
no caso de Hiroshima Mon Amour Resnais demonstrou desde o início uma preocupação 
rítmica, seja quando ouvia em seu quarto de hotel no Japão os diálogos lidos por 
Marguerite Duras gravados em uma fita magnética, ou quando caminhava ao lado do 
maquinista dando o ritmo que desejava aos travellings. Não seria diferente na etapa 
da composição da música, elemento que, ao lado do comentário narrativo, sempre 
ocupou um papel importante no conjunto de seus filmes. A montagem, etapa que muito 
lhe é cara, completa a disposição harmoniosa dos elementos estéticos que imprime 
no tempo/espaço.

 Apesar de tentar minimizar o seu papel no processo de realização, se intitulando 
como técnico, Alain Resnais quando realiza Hiroshima, mon amour, já possuia uma 
trajetória consistente no cinema profissional através de documentários, ao todo, 
oito curtas-metragens*. Com seu primeiro curta, Van Gogh (1948), recebe o Prêmio da 
Bienal de Veneza e o Prêmio CIDALC (Centre pour la difusion des Arts et des Lettres 
par le cinéma) de 1950. Com Chris Marker, Alain Resnais realiza Les Statues Meurent 
Aussi (1953), que foi ganhador do prêmio Jean Vigo para curta-metragem em 1954 
- filme que fora censurado pelas autoridades francesas e impedido de ser exibido 
durante anos na França.

* Esse é um número que sofre alterações dependendo da publicação. Adotamos aqui o critério mais corrente que considera o curta-metragem Van Gogh como sendo a primeira 
produção profissional do autor.

Personnellement, il y avait certaines petites choses qui me 
semblaient obscures, eh bien il note sur son carnet noir parce 

que, trés consciencieusement, il note tout ce qu’on lui dit, il a 
une patience d’ange; il note ainsi le point de vue de Vierny, de 

Léon, de Brun, de Saulnier, etc. Puis il nous explique son propre 
point de vue, et ça devient tout a fait clair. Je crois qu’en fait, 

il cherche des oppositions, des reactions pour mieux s’affirmer: 
il est trés rare qu’il se plie, lui, son idée est bien ancrée… Sa 

force est de donner l’impression qu’il prend notre avis, alors qu’en 
definitive il n’en fait qu’à sa tête et nous convertit trés vite à 

son point de vue.

Dossiê Sylvette Baudrot depositado na Cinemathèque Française, data de 14 de dezembro de 1966 
e provavelmente redigido por ela para publicação em uma revista especializada.

Tradução: “Pessoalmente, havia pequenas coisas que me pareciam obscuras, e bem, ele anota em 
seu caderno preto porque, muito conscientemente, ele anota tudo o que a gente lhe diz, ele 

tem uma paciência de anjo; ele anota também o ponto de vista de Vierny, de Léon, de Brun, de 
Saulnier, etc. Depois ele nos explica seu próprio ponto de vista, e tudo torna-se claro. Eu 
creio que de fato, ele procura oposições, reações para melhor se afirmar: é muito raro que 

ele se dobre, ele, sua ideia é bem ancorada...Sua força é dar a impressão que ele pega nossa 
opinião, mas que, em definitivo, ele não faz senão o que está em sua cabeça e nos converte 

muito rapidamente a seu ponto de vista.”
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 Esse mesmo prêmio, um dos mais prestigiados da época, Resnais iria receber 
novamente em 1956 por Nuit et Brouillard, momento em que alcança maior projeção 
entre a crítica especializada.

 Nuit et Brouillard tem como tema os campos de concentração sob o comando 
da Alemanha hitlerista, mescla imagens de arquivo e imagens captadas para o 
documentário, apoiado sobre o texto poético do escritor Jean Cayrol, ex-deportado, 
preso em 1942 pela Gestapo. Nuit et Brouillard encontrou inúmeras dificuldades 
para ser exibido, tanto na França quanto na Alemanha teve problemas com a censura 
e, ainda foi impedido de participar do Festival de Cannes sob a alegação de ser 
“político demais”, mas por pressão das associações de deportados o filme acabou 
sendo exibido fora da competição oficial.

 Com o curta Le Chant du Styrène (1958), realizado um pouco antes de Hiroshima, 
Mon Amour, Alain Resnais já é um cineasta respeitado e admirado por seus pares e 
críticos de cinema. Sua sensibilidade no trato dos temas, os longos travellings 
ritmados, um dos traços formais que o caracterizam, bem como o tratamento dado ao 
tempo em seus curtas-metragens são assuntos frequentes da crítica especializada. 
Jean-Luc Godard em artigo publicado na Cahiers du Cinéma, considera que:

 A relação de Alain Resnais com a montagem, apontada por Jean-Luc Godard, é 
um dos pontos de destaque no trabalho desse cineasta. Resnais iniciou sua carreira 
no cinema ingressando em 1943 no Institut des Hautes Études Cinématographiques 
(IDHEC), onde direciona seus estudos para a prática da montagem. Não chegou a 
terminar seus estudos, mas passou a ser o montador dos seus curtas-metragens e de 
filmes de amigos. Montou o longa-metragem Aux frontières de l’homme (1953), de 
Nicole Védrès e Jean Rostand, e o primeiro longa-metragem de Agnès Varda, La Pointe 
Courte (1954).

 Durante sua trajetória, Alain Resnais sempre esteve mais próximo do grupo 
conhecido como Rive Gauche*, representado pelos cineastas independentes Chris 
Marker, Agnès Varda, Georges Franju, Jean Rouch, Jacques Demy, Henri Colpi. Por 
esse motivo, a inclusão de Hiroshima, Mon Amour como parte da Nouvellle Vague é 
sempre muito discutida, uma vez que o cineasta não era ligado diretamente ao grupo 
da Cahiers du Cinéma e não compartilhava da política de autor. Além disso, pode-
se observar que os filmes de Alain Resnais estão bem distantes da estética da 
Nouvelle Vague, como ressaltou Michel Marie em seu livro La Nouvelle Vague. Une 
école artistique (MARIE, 1998, p.64-5).

*  Alguns críticos franceses falam de dois grupos distintos na França a partir da década de 1950, situados geograficamente de um lado ao outro do Rio Sena, a Nouvelle Vague à 
direita e os cineastas independentes à Rive Gauche.

Alain Resnais est le deuxième monteur du monde derrière Eisenstein. 
Monter, pour eux, veut dire organiser cinématographiquement, c’est-

à-dire prévoir dramatiquement, composer musicalement, en d’autres 
mots encore, les plus beaux: mettre en scène.

(GODARD, fev. 1959, p. 37)

Tradução: “Alain Resnais é o segundo montador do mundo depois de Eisenstein. Montar, para 
eles, quer dizer organizar cinematograficamente, quer dizer prever dramaticamente, compor 

musicalmente, em outras palavras ainda, o melhor: encenar (dirigir).”
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 Podemos ampliar ainda mais essa lista apontada por Michel Marie acrescentando 
o fato de Alain Resnais realizar seus filmes sob encomenda e não escrever os 
próprios roteiros, os quais respeita em sua integridade, evitando qualquer espaço 
à improvisação. Esses procedimentos estéticos são encontrados na obra do cineasta 
desde os tempos do curta-metragem e estão presentes também em seu primeiro longa-
metragem. Mas, independentemente da forma adotada por Alain Resnais em Hiroshima, 
Mon Amour, o filme foi apontado como representante da Nouvelle Vague. Na época 
do lançamento do filme ainda não se realizava uma distinção estética e de grupo 
tão objetiva da produção dos novos cineastas. Lembramos que nem mesmo as bases da 
Nouvelle Vague estavam claramente definidas pelos críticos/cineastas. Em agosto de 
1959, Yvone Baby realiza um debate nas páginas do Le Monde sob o título L’avenir 
du cinéma français (BABY, 14 ago. 1959) com vários nomes do cinema francês em 
atividade na época, entre eles Alain Resnais que, ao ser questionado sobre o cinema 
de autor, diz:

 Essa luta contra a noção de um único autor no cinema é uma convicção que 
Alain Resnais sempre fez questão de expor em suas inúmeras entrevistas como 
cineasta. O trabalho de Resnais é marcado pela presença constante de colaboradores, 
principalmente na escrita do roteiro, ponto que não se encontra em conformidade 
com uma das etapas que os integrantes da Nouvelle Vague sempre fizeram questão de 
reafirmar como importante na política de autor: a de que o cineasta seja também 
o autor do roteiro. Diferentemente da maioria dos diretores que ou escrevem suas 
próprias histórias ou contratam um roteirista, Resnais sempre procurou estabelecer 
uma parceria com escritores para o desenvolvimento do roteiro ou das narrações 
do filme, um traço importante a se ressaltar em seu trabalho. Daí sua constante 
parceria com escritores desde os tempos dos curtas-metragens, período em que contou 
com a colaboração de Chris Marker, Raymond Queneau e Jean Cayrol.

Resnais est très certainement un grand cinéaste moderne, tout aussi 
important que Jean-Luc Godard dans l’histoire des formes filmiques, 
mais sa conception du scénario et du découpage, le recours constant 

à des auteurs scénaristes, comme Marguerite Duras, Alain Robbe-
Grillet, Jorge Semprun, Jacques Sternberg, ses tournages en studio, 
sa direction d’acteurs, sa conception de la bande sonore fondée sur 

la postsynchronisation l’éloignent de l’esthétique Nouvelle Vague...

Tradução: “Resnais é certamente um grande cineasta moderno, tão importante quanto Jean-
Luc Godard na história das formas fílmicas, mas sua concepção de roteiro e de decupage, o 
recorrer constante a escritores roteiristas, como Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, 

Jorge Semprun, Jacques Sternberg, suas filmagens em estúdio, sua direção de ator, sua 
concepção de banda sonora estruturada sobre a pós-sincronização, o distanciam da estética da 

Nouvelle Vague...”

Dans l’idéal, le réalisateur devrait être l’unique auteur de son 
film. René Clair est un auteur type. Cependant Renoir est un auteur 

de film aussi complet que René Clair et il a travaillé avec des 
scénaristes. Il existe donc un mariage heureux entre le scénariste 

et le réalisateur. Je pense qu’il fault lutter contre la notion d’um 
nom seul. Je suis pour la double appartenance.

Tradução: “No ideal, o diretor deveria ser o único autor de seu filme. René Clair é um 
autor modelo. Entretanto Renoir é um autor tão completo quanto René Clair e ele trabalhou 

com roteiristas. Existe então um casamento feliz entre roteirista e diretor. Eu penso que é 
preciso lutar contra a noção de um só nome. Eu sou pela dupla autoria.”
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 No longa-metragem não será diferente, Marguerite Duras em Hiroshima Mon Amour 
(1958), Alain Robbe-Grillet em L’Année Dernière à Marienbad (1961), Jean Cayrol 
em Muriel ou Le Temps d’un Retour (1963), para citar apenas os seus três primeiros 
filmes.

 Hiroshima Mon Amour nasce do “casamento feliz entre o roteirista e o 
cineasta”. Alain Resnais e Marguerite Duras promovem o encontro entre o cinema e 
a literatura, onde a palavra conduz a um caminho de imagens que são alocadas em um 
tempo que respeita apenas o fluxo do pensamento, o passado e o presente se mesclam 
indistintamente. A maneira inovadora com a qual Resnais fomenta esse encontro com 
a literatura e emprega os elementos da linguagem cinematográfica para contar uma 
história aparentemente banal, chamou atenção da crítica especializada.

 A ampla recepção crítica a essa narrativa audaciosa, que transitou entre o 
amor e ódio, é sem dúvida uma das marcas na trajetória de Hiroshima Mon Amour, 
confirmando a originalidade da opção estética de Alain Resnais, como demonstraremos 
a seguir pela recepção crítica que o filme teve quando de sua exibição na França.

RECEPÇÃO

 A primeira projeção pública de Hiroshima Mon Amour aconteceu no dia 8 de maio 
de 1959 no Festival de Cannes em substituição a um filme soviético que desistiu, 
no último momento, de participar do Festival. A Fédération internationale des 
auteurs de films et a Association française de la critique du cinéma intervieram 
junto à organização do Festival e HMA pode ser exibido, mas fora da competição 
oficial. Essa decisão transformou o filme de Resnais no grande evento do Festival. 
Os jornais franceses imediatamente estamparam em suas manchetes a notícia: 

Alain Resnais auteur de ‘Hiroshima mon amour’ qui n’a pas été 
sélectionné pour Cannes. (Carrefour, 7 mai 1959)

Présenté hors Festival mais dans la grande salle du Palais. 
(Libération, 9 mai 1959)

Hiroshima, mon amour déclenche les controverses. Présenté par la 
France en remplacement d’un film russe, l’œuvre (très discutée) 

d’Alain Resnais ne participera pas à la compétition.
(Aurore, 9 mai 1959)

Tradução: “Apresentado em paralelo ao Festival mais na grande sala do palácio.”
(Libération, 9 mai. 1959)

“Alain Resnais autor de ‘Hiroshima mon amour’ que não foi selecionado para Cannes.” 
(Carrefour, 7 mai. 1959)

“Hiroshima, mon amour desencadeia controvérsias. Apresentado pela França no lugar de um filme 
russo, a obra (muito discutida) de Alain Resnais não participará da competição.

(Aurore, 9 mai. 1959)
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 A decisão de excluir o primeiro longa-metragem de Alain Resnais da competição 
foi motivada pela temática da bomba atômica presente no filme, já que a mesma poderia 
desagradar aos Estados Unidos e criar um problema diplomático. René Guyonnet, um 
dos enviados da revista Cahiers du Cinéma para realizar a cobertura do Festival de 
Cannes, apresentou mais uma razão política para que o filme tivesse ficado fora da 
competição: o fato da protagonista ter amado um soldado alemão durante o período 
de ocupação na Segunda Guerra. O produtor Anatole Dauman, em tom de ironia, diz: 
“les films d’Alain Resnais ne sont pas des filmes à part entière...”(TOWARNICKI, 
out. 1960.)* em referência  também ao curta-metragem Nuit et Brouillard, recusado 
na edição do Festival de 1956.

 Durante a exibição de Hiroshima Mon Amour em Cannes, Resnais que se encontrava 
em Paris, concedeu uma entrevista a Yvone Baby e, questionado sobre a atitude da 
heroína durante a ocupação alemã, foi categórico ao afirmar que não teria nenhum 
motivo em justificar seu comportamento. Para ele, ela não é uma heroína positiva e 
o fato dela se apaixonar por um soldado alemão não tem nenhuma importância.  Resnais 
afirma ainda que não tinha nenhum interesse em defender qualquer tese pacifista 
quando realizou o filme e diz: “comme indique le titre Hiroshima mon amour, 
Hiroshima représente ce drame collectif face à l’histoire singulière, privée, d’une 
jeune femme de Nevers” (BABY, 09 mai 1959).** 

 Apesar dessas questões que envolveram a presença de Hiroshima Mon Amour no 
Festival de Cannes 1959, a polêmica se deu mesmo após a sua exibição. Bataille 
à Cannes autour d’Hiroshima, mon amour foi o título da nota que Edgar Schneider 
escreveu para o jornal France-Soir no dia 10 de maio de 1959. O enviado especial 
do jornal reproduz as reações ao filme de Resnais, logo após sua exibição, que 
transcrevemos abaixo. O diálogo se inicia com a fala do presidente do júri, o 
escritor Marcel Achard***:

* Tradução: “Os filmes de Alain Resnais não são filmes unânimes...”
** Tradução: “Como indica o título Hiroshima mon amour, Hiroshima representa esse drama coletivo face à história singular, privada, de uma jovem mulher de Nevers.”
*** O juri do Festival de Cannes de 1959 foi composto por: Marcel Achard (escritor) – presidente; Antoni Bohdziewicz (cineasta); Michel Cacoyannis (cineasta); Carlos Cuenca 
(jornalista); Pierre Daninos (escritor); Julien Duvivier (cineasta); Max Favalelli (jornalista); Gene Kelly (ator); Carlo Ponti (produtor); Micheline Presle (atriz); Serguei Vassiliev 
(cineasta).

- C’est de la m...! 
- C’est le seul grand film du Festival! L’œuvre d’un authentique 

génie! S’écria Max Favalelli.
- Odieux! Hurla Marcel Achard.

- Un bouleversant poème! S’extasia Micheline Presle.
- Un poème trahi par un ignoble metteur en scène,

riposta Achard hors de lui.
- Le plus beau film que j’aie vu depuis 500 ans! Clama Claude 

Chabrol, luttant heroïquement, en preimère
ligne, dans un fougueux corps à corps avec Achard.

- Un film merveilleux qui oublie complètement le public! Claironna 
Cocteau en contre-ut, dans un vaste mouvement d’ailes noires.

- C’est un film qui ouvre des portes! Assura Clouzot.
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- C’est um film qui ferme des portes, constata Louis Malle.
Ce qui était, d’ailleurs, l’expression d’une égale

et mutuelle admiration pour “Hiroshima”.
Quant à Alain Resnais, resté à Paris, il a décidé d’attendre lundi 

pour affronter Cannes et ses passions. On peut être explosif et 
néanmoins prudent.

Tradução: “- É uma m...!
- É o único grande filme do festival! A obra de um autêntico gênio! Exclama Max Favalelli.

- Odioso! Urra Marcel Achard.
- Um surpreendente poema! Se extasia Micheline Presle.

- Um poema deturpado por um ignóbil diretor, responde Achard fora de si.
- O mais belo filme que eu vi desde 500 anos! Clama Claude Chabrol, lutando heroicamente, em 

primeira linha, no acalorado corpo a corpo com Achard.
- Um filme maravilhoso que esquece completamente o público! Corneteia Cocteau em dó maior (en 

contre-ut), num vasto movimento de asas negras.
- É um filme que abre as portas! Assegura Clouzot.
- É um filme de fecha portas, constata Louis Malle.

Isto que era, aliás, a expressão de uma igual e recíproca admiração por “Hiroshima”.
Quanto a Alain Resnais, que ficou em Paris, decidiu esperar segunda-feira para afrontar 

Cannes e suas paixões. Se pode ser explosivo e entretanto prudente.”

 Esse diálogo, que chega a ser cômico, é revelador ao nos apresentar o 
termômetro dos debates que se seguirão a partir dessa primeira exibição. Essa 
plateia altamente especializada não permaneceu indiferente, deixando claro que 
algo de novo acabara de se apresentar. Os jornais franceses confirmam o incômodo 
e estampam em suas manchetes o sentimento provocado pelo filme.  Le Festival de 
Cannes. Hiroshima mon amour, le film le plus “scandaleux” et le plus discuté de 
tout le festival é a manchete do artigo de Simone Dubreuilh para o Libération 
em 9 de maio de 1959. Para Dubreuilh Hiroshima, mon amour é escandaloso porque 
não segue as convenções do amor e é o mais discutido porque negligencia os fatos 
patrióticos ou morais. Michèle Firk, com explícita referência ao artigo de Simone 
Dubreuilh, intitula Alain Resnais: “Hiroshima, mon amour”, film scandaleux?(FIRK, 
14 de mai. 1959) a entrevista que realiza com o cineasta com objetivo de discutir 
as reações negativas à obra na imprensa. Firk pergunta a Resnais sobre a relação 
entre o drama coletivo e o drama pessoal, e Resnais continua a afirmar que o 
soldado alemão não tem muita importância na narrativa, e que a obra é repleta de 
elementos contraditórios citando como exemplo a sequência inicial em que intercala 
a idéia da bomba atômica com a pele dos amantes. Questionado sobre o fato de o 
filme ser literário, Resnais diz não ter nada contra a literatura, muito pelo 
contrário, lembra dos curtas em que trabalhou com escritores e completa: “dans le 
cas d’Hiroshima, je pense que dialogue et monologue doivent arriver à créer chez 
le spectateur une sorte d’hypnose.”*

 Apesar de fora da competição oficial e das reações antitéticas, Hiroshima 
Mon Amour saiu de Cannes com o prêmio da Fédération internationale de la presse 
cinématographique (FIPRESCI) e o prêmio da Société des Ecrivains du Cinéma et de 
la Télévision.  Na competição oficial do Festival, a França foi representada por 
Orphée noir de Marcel Camus**, que recebeu a Palma de Ouro e também, pelo primeiro 
longa-metragem de François Truffault, Les Quatre Cents Coups, contemplado com o 
prêmio de melhor direção.

* Tradução: “No caso de Hiroshima, eu penso que diálogo e monólogo devem conseguir criar no espectador uma espécie de hipnose.”
** Trata-se de uma produção França, Itália e Brasil. No Brasil, recebeu o título de Orfeu do Carnaval.
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 No mês seguinte, em 10 de junho de 1959, Hiroshima Mon Amour foi lançado 
comercialmente em duas salas de cinema em Paris: George V e Vendôme. Na primeira 
sala, o filme permaneceu em cartaz por 17 semanas e na segunda por 16, perfazendo 
um total de 33 semanas, atingindo uma cifra de 160.368 mil e espectadores, apenas na 
cidade de Paris. Se incluirmos as “villes-clé” (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nancy, Strasbourg e Toulouse) o filme atinge um público de 255.900 mil.* 

 A condição de grande vencedor do Festival de Cannes de 1959, em muito 
colaborou para a atuação do filme no circuito comercial. De qualquer forma, o 
desempenho de Hiroshima, mon amour foi considerado espetacular, uma vez que nem 
mesmo os produtores esperavam tamanha acolhida por parte do público, já que iniciou 
sua carreira comercial com indicativo de fracasso de público por ser considerado 
pela crítica um filme “difícil” para o espectador, além das questões morais e 
políticas. O prognóstico da crítica tem sua razão de ser, o filme de Alain Resnais 
adota uma linguagem narrativa avessa aos padrões estéticos adotados no período, 
provocando um estranhamento até mesmo na crítica especializada, que se divide em 
opiniões positivas e negativas.

 Para Alain Resnais a boa aceitação do público à Hiroshima Mon Amour e aos 
filmes da nova geração de cineastas se deve ao próprio público. Resnais comenta: 
“une nouvelle génération de réalisateurs a pu naître peut-être parce que le public 
de jeunes est plus apte à concevoir un changement dans le film”(RESNAIS apud 
BABY, 14 ago 1959).** Resnais aponta para a presença de um público mais jovem e 
com práticas comportamentais novas, idéia que se encontra relacionada à série de 
artigos de Françoise Giraud publicadas no L’Express em 1957 em que a expressão 
Nouvelle Vague é usada para caracterizar a mudança de valores da nova geração.

 Não resta dúvida que a polêmica em torno de Hiroshima Mon Amour colocou o filme 
de Resnais em destaque nos jornais diários e também nas revistas especializadas, 
o que em muito pode ter suscitado o interesse do público, porém, tudo isso é 
apenas um detalhe a mais na trajetória desse cineasta.  Em sua longa carreira, 
Alain Resnais realizou filmes que transitaram nas mais diversas áreas de expressão 
artística, passando pela pintura, pela literatura, o teatro e pelas histórias em 
quadrinho. Alain Resnais adquiriu renome mundial e se consolidou, já com os seus 
três primeiros longas-metragens, como um dos mais importantes artistas do século 
XX. Reconhecimento público que recebeu em 1995 ao ser premiado pelo conjunto de sua 
carreira na Bienal de Veneza, em 1998 no Festival de Berlin e em 2009, no Festival 
de Cannes, onde apresentava seu mais novo filme Les Herbes Folles, recebendo o 
prêmio pelo conjunto de sua carreira e por sua contribuição para a história do 
cinema. Alain Resnais é um cineasta que nos apresenta os elementos necessários para 
ampliar o referencial do cinema como expressão criativa e poética.

* Esses dados foram disponibilizados na edição especial “inverno 1959-1960” da revista Le Film Français, que traz ainda resultados detalhados de 150 filmes que atingiram mais 
de 100 mil entradas, com gráficos e tabelas estatísticas sobre a frequência dos filmes franceses e estrangeiros lançados no período compreendido entre 1958-1959.
** Tradução: “Uma nova geração de diretores pode nascer talvez porque o público jovem é mais apto a conceber uma mudança no filme.”
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