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Eis que, em novembro de 2021, chegou ao Brasil em formato híbrido a Mostra
Sem Fronteiras: o cinema de Med Hondo!
Nascido na Mauritânia em 1936, Med Hondo é um dos principais cineastas
da história dos cinemas africanos. Tendo migrado ainda jovem para a França,
onde morou por muito tempo nas periferias de Paris, Hondo encontrou no teatro e depois no cinema a forma de expressar não só a crítica ao colonialismo
europeu, mas aos racismos diversos presentes nos cotidianos dos imigrantes
africanos e do Caribe. Detentor de uma presença ativa e militante, Hondo faz
parte da primeira geração de realizadores africanos, cujos filmes transformaram
os modos de perceber as culturas e tradições africanas e diaspóricas nas telas,
dentro e fora do continente.
Ainda que seja um dos maiores nomes do cinema mundial, Hondo permanece relativamente desconhecido para o público brasileiro. Por este motivo, o
Goethe Institut, em parceria com a Embaixada da França, traz para o Brasil a
mostra híbrida Sem Fronteiras: o cinema de Med Hondo.
A proposta curatorial traz algumas das obras centrais do cineasta explorando
as múltiplas possibilidades de conexões, montando um mosaico que transita em
uma dupla ambiência, por um lado, com filmes internacionais contemporâneos
aos do cineasta da Mauritânia e por outro, estimulando relações com obras
recentes do cinema negro nacional. A curadoria destaca o panafricanismo e a
atualidade da obra de Med Hondo.
Para isso, além dos filmes de Hondo, a programação da mostra foi composta
de outras obras da África e das diásporas. Os filmes selecionados pela curadoria propuseram avizinhamentos de formatos, temas ou ritmos, de modo que o
público pudesse desfrutar ao máximo esse panorama da obra do cineasta e as
cine-geografias nas quais ele transitou. As sessões com filmes do cinema negro
brasileiro contemporâneo foram propostas em parceria com três cineclubes brasileiros, convidados a dialogar com três filmes específicos — Soleil Ô, Sarraounia
e West Indies - Les Nègres Marrons de La Liberté. A ideia aqui foi também expandir as reflexões sobre os processos e práticas curatoriais, deslocando-se dos
modos tradicionais na escolha e programação dos filmes. Os cineclubes parceiros
são, respectivamente, o Cineclube Mario Gusmão (Bahia), o Cineclube Atlântico
Negro (Rio de Janeiro) e o Cineclube Bamako (Pernambuco/Rio Grande do Sul).
O programa se completou buscando consonância com a multiplicidade artística de Hondo, cuja obra — sem fronteiras — é permeada pelas linguagens
do teatro, da dança e da música. Para isso, a curadoria convidou a companhia
de teatro Confraria do Impossível a reagir à obra do cineasta. A Confraria vai
contribuir com uma performance e criou um curta-metragem exclusivamente
para a Mostra.
O presente catálogo visa completar o gesto curatorial de ampliação do contato do público brasileiro com a obra e as reflexões de Hondo: convidamos os
cineclubes, a companhia de teatro e também acadêmicos brasileiros para contribuir com reflexões escritas. Traduzimos para o português reflexões recentemente
publicadas de pesquisadores e críticos internacionais, além de falas do próprio
Hondo (um pequeno texto de 1979 e sua última entrevista concedida em 2018).
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Esperamos, assim, além de homenagear e celebrar a contribuição fundamental
de Hondo para os cinemas do mundo, colaborar para que ele se torne cada vez
mais conhecido desse lado de cá do Atlântico. Ao mesmo tempo, os convites e
colaborações conectam com uma cena local vibrante e em plena sintonia com
o legado dessa obra.
As curadoras,
Janaína Oliveira e Astrid Kusser Ferreira
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O Goethe-Institut Rio de Janeiro e o Consulado Geral da França no Rio de Janeiro
têm o prazer de, após longa preparação, apresentar este projeto dedicado ao
trabalho artístico complexo de Med Hondo.
No contexto da cooperação cultural franco-alemã no Rio de Janeiro, que se
tornou cada vez mais estreita nos últimos anos, este projeto abre uma excelente
oportunidade para acrescentar mais um capítulo ao intercâmbio trinacional
interdisciplinar.
A mostra inclui uma seleção de filmes de Med Hondo e de obras relacionadas
artística e tematicamente com seu trabalho. Contamos com uma performance
produzida pelo coletivo de teatro A Confraria do Impossível, assim como numerosos formatos discursivos, os temas centrais do compromisso artístico e
político de Hondo serão apresentados e discutidos no contexto de questões
urgentes no Brasil.
Tópicos como renacionalização, polarização e racismo na sociedade já são
abordados nos filmes de Med Hondo, e oferecem ótima inspiração para discussões com especialistas e o público sobre a situação atual no Brasil. E é claro
que estas questões surgem com a mesma urgência na Alemanha, França e na
maioria dos outros países da Europa.
Estou muito ansioso pela resposta aos filmes de Hondo e às obras dos artistas convidades, bem como às discussões produtivas e, às vezes, certamente
controversas. Agradeço a todos os parceiros envolvidos, assim como à minha
colega Astrid Kusser Ferreira, por seu persistente compromisso.
Robin Mallick
Goethe-Institut Rio de Janeiro
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A retrospectiva “Sem fronteiras: o cinema de Med Hondo” é uma iniciativa do
Serviço de Cooperação e Ação Cultural do Consulado Francês e do Goethe-Institut,
no contexto de criação do Instituto Cultural Franco-Alemão no Rio de Janeiro,
previsto no Tratado de Aix-La-Chapelle (2019). A retrospectiva nasceu da vontade
de prestar uma homenagem a esse grande cineasta que nos deixou em 2019,
mas cuja obra militante permaneceu desconhecida do grande público por muito
tempo, marginalizada pelos circuitos tradicionais de produção e distribuição.
Med Hondo foi um ferrenho ativista pela liberdade dos povos e militante
anticolonialista, características que permearam toda sua obra. Os filmes
apresentados nessa retrospectiva são todos marcados pela mesma indignação:
são obras de protesto cujo grito ainda encontra eco nas notícias do mundo atual.
Na França, Hondo ficou mais conhecido por sua longa carreira de dublador,
ofício que exerceu com talento e que lhe permitiu também financiar, em parte,
seus filmes. Seja por meio da dublagem de atores afro-americanos ou desenhos
animados, sua voz calorosa, charmosa, risonha e, ao mesmo tempo, versátil era
conhecida pelo grande público, mas escondia a outra “voz” desse artista: a de um
pensador da opressão racial e colonial e de um formidável contador de histórias.
Os cinéfilos do mundo tiveram a oportunidade de redescobrir a obra de Hondo
por ocasião da restauração de Soleil Ô (1970), pela Film Foundation de Martin
Scorcese, exibido no Festival de Cannes em 2017. Essa exibição, que acontecia
quarenta e sete anos depois da estreia na Semaine de la Critique em 1970, permitiu
o reencontro com esta obra-prima que atiçou as brasas revolucionárias no final
dos anos 60, mostrando, como nenhum outro filme na época, as condições de
vida dos imigrantes na França.
Em 2015, Hondo confiou todos os seus filmes para Ciné-Archives, a Cinemateca
do Partido Comunista Francês, que desde então é responsável pela restauração e
distribuição de sua obra. É graças a Ciné-Archives que temos o prazer de trazer,
pela primeira vez na América Latina, uma retrospectiva com cópias restauradas.
Para tornar esse encontro com a obra de Hondo ainda mais proveitoso, a
curadoria associou uma seleção de clássicos africanos e filmes nacionais que
conversam com a filmografia do cineasta. Outros destaques da programação
são parcerias com cineclubes, debate com uma especialista internacional e uma
performance do coletivo Confraria do Impossível.
Contamos com a presença do público brasileiro para celebrar a obra dessa
grande figura do cinema africano e esperamos que essa iniciativa possa contribuir
para a redescoberta dessa voz anticolonial que merece continuar sendo ouvida
ainda hoje.
A Embaixada da França no Brasil
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FATIMA, L’ALGÉRIENNE DE DAKAR
FATIMA, A ARGELINA DE DAKAR

FRANÇA, 2003, 93’

No verão de 1957, nas montanhas argelinas, o segundo tenente senegalês Souleyman Fall lidera a seção
de comando de elite responsável pela limpeza da área, que supostamente é o lar dos ‘fellaghas’. Ao cair
da noite, ele descobre uma menina muito jovem, Fátima, que tenta escapar da emboscada. Ele a estupra.
Esta agressão dá à luz um filho de pele muito escura... Souleyman, exortado por seu pai, muçulmano
praticante, mas monogâmico convicto, vai a busca de sua ‘irmã no Islã’, Fátima. Nasce uma história de
amor improvável e pacífica entre a argelina e o senegalês.
Argélia, Senegal, monogamia, poligamia, negros, norte-africanos…
Med Hondo não teoriza sobre o Islã: Fátima, a argelina de Dakar é uma ficção popular que se transforma
em um drama humano, simplesmente.
O trabalho é inovador e ousado: ele destaca a complexidade e a riqueza de duas grandes correntes culturais
geradas no Norte e Oeste da África pelo casamento do Islã sunita com a história “africana negra” do Sul
do Saara, um Saara comum onde as culturas se encontram, às vezes entram em choque...
Como a heroína de uma tragédia antiga, Fátima é o pivô deste drama, em torno do qual todos os personagens
gravitam, e encarna a ligação entre estas duas culturas africanas. Ela revela seu significado profundo,
imediato e universal: coragem, dignidade, generosidade, respeito por si mesmo e pelos outros.
Trecho do folheto promocional de Fatima, l’Algérienne de Dakar, 2004
Fonte: Ciné-Archives

DIREÇÃO Med Hondo
FOTOGRAFIA Olivier Drouot
MONTAGEM Laure Budin
EMPRESA PRODUTORA M.H. Films
CONTATO contact@cinearchives.org
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LES BICOTS-NEGRES VOS VOISINS
SEUS VIZINHOS, OS REFUGIADOS

FRANÇA/MAURITÂNIA, 1974, 102‘

Na França, há milhares deles. Eles fazem o trabalho mais difícil e degradante; eles são mal pagos. Subpagos,
digamos assim. Eles vivem, em sua maioria, no que estamos acostumados a chamar de favelas, guetos.
Eles têm sido objeto de livros e estudos sociológicos que “investigam seu caso”. Na televisão, vários
ministros ou Secretários de Estado, diferentes lideranças europeias expressaram sua preocupação com
o destino dessas pessoas no próspero, dinâmico e liberal Ocidente Cristão.
A maioria de seus líderes políticos nacionais não se importam. Sua saída de seu país de origem é muitas
vezes desejada e, de fato, incentivada e organizada. São muito menos bocas para alimentar e, além disso...
Quem sabe, poderiam ameaçar a ordem das coisas: o Estado Soberano. Em resumo, aqui estão eles,
esses trabalhadores, os escravos dos tempos modernos, que partiram para um paraíso muito sonhado,
com esperança em seus corações e estômagos vazios.
Desde 1960, seus números continuam a crescer. Os traficantes de negros estão se multiplicando entre
a África e a Europa como nos bons velhos tempos. Os encontramos transportados em caminhões de
máquinas de costura (fronteira italiana) ou congelados até a morte (fronteira espanhola). Mas quem são
eles realmente? E por que eles estão deixando seus países de origem em tão grande número?
Cada um de nós poderia fornecer milhares de razões, múltiplas explicações, infinitas justificativas.
Achamos mais apropriado, por uma vez, pedir-lhes para falar.
Este filme, classificado como um relatório fictício, tenta dar voz à opinião de Seus vizinhos, os refugiados.
Sinopse de Med Hondo, Paris, 31 de julho de 1974.
Fonte: Ciné-Archives

DIREÇÃO Med Hondo
ROTEIRO Med Hondo
FOTOGRAFIA Jean Boffety, François Catonné. M., Michel Masnier
TRILHA SONORA Catherine Le Forestier, Mohamed Ou Mustapha, Frank Valmont, Louis Zavier
ELENCO PRINCIPAL Armand Abplanalp, Jean Berger, Claude Debord, Ahmed Hasmaou,
Sally N’dongo, Mohamed Ou Mustapha,Jacques Thébault, Bachir Touré, Frank Valmont
EMPRESA PRODUTORA Les Films du Soleil
CONTATO contact@cinearchives.org
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MES VOISINS
MEUS VIZINHOS

FRANÇA, 1971, 35’

Os trabalhadores africanos falam sobre a vida cotidiana e o racismo nos mercados de trabalho e de moradia
em Paris. Meus vizinhos é um fragmento de um projeto documental maior (Bicots-Nègres: vos voisins)
com o qual Med Hondo queria explorar as políticas de moradia dos trabalhadores imigrantes em Paris.
O filme foi baseado na ideia de uma série de filmes que ele não conseguiu realizar, mas que revela as
possibilidades de um cinema de rua semelhante ao Cinema Direto e ao Cine-panfletos. Nunca o estado
pós-colonial do mundo foi resumido de forma tão sucinta como na animada sequência de fechamento.
Restauração Digital: Arsenal – Institut für Film und Videokunst

DIREÇÃO Med Hondo
ANIMAÇÃO Jean Michel Quesne, Marc Chartier
FOTOGRAFIA François Catonné
SOM Alain Contraud
ELENCO PRINCIPAL Les travailleurs immigrés du foyer de la Croix-Nivert, Paris 15ème
EMPRESA PRODUTORA Films Soleil Ô
CONTATO contact@cinearchives.org
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POLISARIO, UN PEUPLE EN ARMES
POLISARIO, AS ARMAS DE UM POVO

FRANÇA/ MAURITÂNIA, 1978, 85’

Este filme é um testemunho. As imagens e sons gravados ao longo da luta do povo saarauí e testemunham seu desejo de viver livremente em seu próprio país, enquanto colocam o “problema saarauí” em
seu verdadeiro contexto. Como uma ex-colônia espanhola com considerável riqueza, o Saara Ocidental,
como muitos países africanos, deveria conquistar a independência de acordo com as resoluções das Nações Unidas. A cegueira colonial e a procrastinação política levaram a uma maior tomada de consciência
por parte da população. Um movimento nacional, a Frente Polisario, foi criado em 10 de maio de 1973.
Em 20 de maio, a luta armada foi lançada. A ambição dos vizinhos foi manifestada durante a morte de
Franco na Espanha. Desde 1975, as coisas mudaram com a criação da República Democrática saarauí e a
existência de “zonas libertadas”. Os soldados marroquinos se instalam nas cidades. A Mauritânia sai da
guerra e reconhece a Frente Polisario. Era importante testemunhar este evento. A causa do povo saarauí
é justa. Os momentos passados com eles mostram sua determinação em viver em casa.

DIREÇÃO Med Hondo
FOTOGRAFIA Jacques Boumendil, Jean Monsigny, François Catonné
MONTAGEM Youcef Tobni, Hamid Djellouli, Med Hondo
EMPRESA PRODUTORA Les Films Soleil Ô
CONTATO contact@cinearchives.org
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SARRAOUNIA

FRANÇA/ BURKINA FASO, 1986, 120’

Sarraounia é baseado em um evento real. O filme conta a história da sangrenta expedição da coluna
Voulet-Chanoine que devastou toda uma região do Níger em 1899. É uma das páginas mais sinistras da
epopeia colonial francesa. Sarraounia, uma jovem rainha africana, resistiu ao corpo expedicionário francês.
A rainha Sarraounia existiu e sua história foi fielmente relatada por griôs nigerianos e historiadores da
mais pura tradição africana. Abdoulaye Mamani inspirou-se nela para escrever seu romance, Med Hondo
para fazer seu filme.
Grand prix Étalon de Yennenga no 10º Festival Pan-Africano de Ouagadougou (Fespaco), o “primeiro
grande filme épico da África Negra” (Le Monde, 26 de novembro de 1986) foi lançado em 1986 na França
e exibido por apenas três semanas, apesar de uma petição assinada por Sembène Ousmane, Souleymane
Cissé e Bertrand Tavernier. O filme foi relançado em 1992.
Em 2021, o Harvard Film Archive em colaboração com o Ciné- Archives está restaurando o filme no laboratório Lumières Numériques em Lyon.

DIREÇÃO Med Hondo
FOTOGRAFIA Guy Famechon
MONTAGEM Marie-Thérèse Boiché
SOM Vartan Karakeusian
TRILHA SONORA Pierre Akendengue
ELENCO PRINCIPAL Aï Keita, Jean Roger Milo, Feodor Atkine, Didier Sauvegrain, Roger Mirmont, Luc Antoine Diquero, Jean Pierre Castaldi, Tidjiani Ouedraogo, Wladimir Ivanosky, Didier Agostini, Jean Edmond,
Philipe Bellay, Tagara Yacouba Traore, Aboubacar Traore, Abdoulaye Cissé, Jean François Ouedraogo,
Florence Bewendé, Hama Gourounga, Baba Traore, Djibril Sidibe, Sékou Tall, Rajoun Tapsirou, Jacob Sou,
Temeddit Ag Hoyc, Ben Idriss Traore
EMPRESA PRODUTORA Direction de la Cinématographie Nationale du Burkina Faso, Les Films Soleil Ô
CONTATO contact@cinearchives.org
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SOLEIL Ô
Ó, SOL!

MAURITÂNIA, 1970, 98’

De 1970, amargamente perspicaz e artisticamente livre, o filme do diretor mauritano Med Hondo começa
com um esboço da colonização europeia, que subjugou e empobreceu os africanos. Retrata, com fúria
sardônica, as aventuras de um jovem africano anônimo (Robert Liensol) que chega a Paris e, com ingênuo otimismo, busca a fortuna em meio a seus colonizadores. Ele se sente em casa na França, mas logo
descobre a dimensão de sua exclusão na sociedade francesa. Enfrentando uma discriminação gritante no
emprego e na moradia, ele e outros trabalhadores africanos organizam um sindicato, que gera poucos
resultados; ao buscar ajuda de autoridades africanas em Paris, ele se depara com indivíduos corruptos
e antipáticos. Fazendo amigos junto à população branca da França, ele considera sua empatia condescendente e indiferente, e a sensação de isolamento e perseguição eleva sua crise de identidade a um
nível frenético. Hondo oferece uma colagem estilística para refletir sobre os extremos da experiência do
protagonista, desde o docudrama e os números musicais aos absurdos do pastelão, de sequências de
sonho e melodrama burguês às análises políticas. O comentário apaixonado e abrangente de Hondo,
em voz over, dirigindo-se ao herói na segunda pessoa, combina confissão e observação, aspiração e
desespero, conflitos sociais e pessoais.

DIREÇÃO Med Hondo
FOTOGRAFIA François Catonné, Jean-Claude Rahaga
MONTAGEM Michèle Masnier, Clément Menuet
MÚSICA Georges Anderson
ELENCO PRINCIPAL Robert Liensol, Théo Légitimus, Gabriel Glissand, Graig Germain,
Mabousso Lô, Alfred Panou, Les Black Echos, Ambroise M’Bia, Akonio Dolo.
EMPRESA PRODUTORA Grey Films, Shango Films
CONTATO cecilia.cenciarelli@cineteca.bologna.it, KMerola@film-foundation.org
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WEST INDIES, LES NÈGRES MARRONS DE LA LIBERTÉ

ARGÉLIA/ MAURITÂNIA/ FRANÇA, 1979, 110’

West Indies são as Antilhas, primeiro as espanholas, depois as inglesas, francesas e holandesas, antes
que Cuba e Haiti, entre outros, ganhassem sua independência. O filme pode ser apresentado como um
musical político. Encenada em uma sucessão de quadros, com uma estética teatral vigorosa, e usando
a linguagem crioula como elemento essencial, é a história do povo das Antilhas que é contada, desde o
século XVII até os dias de hoje: a ação acontece em um navio negreiro e é contada através de canções
e balés, evocando tanto o passado, quanto o presente, esse outro “comércio” que trouxe milhares de
homens e mulheres que se tornaram imigrantes na Europa, a fim de escapar da miséria.
West Indies é uma sátira contra a colonização francesa nas Antilhas e na África, um tema caro a Med
Hondo. Filmado nas fábricas de Citroën em desuso no Quai de Javel em Paris, um poderoso símbolo da
exploração da mão-de-obra da classe trabalhadora durante várias gerações, o filme revela um dispositivo
cênico óbvio. Uma distância é estabelecida, dando força ao propósito do filme, lembrando a teoria de
Brecht, que é cara ao cineasta.
A obra foi apresentada em muitos festivais, mas foi desclassificada em alguns eventos por conteúdo
“subversivo”. O filme foi exibido na abertura do Festival de Veneza e no Festival de Montreal em 1979.

DIREÇÃO Med Hondo
PRODUÇÃO Christine Gozlan
FOTOGRAFIA François Catonné
MONTAGEM Youcef Tobni
ARTE E FIGURINO Jacques Saulnier
SOM Antoine Bonfanti
TRILHA SONORA Georges Rabol et Frank Valmont
ELENCO PRINCIPAL Robert Liensol, Hélène Vincent, Philippe Clévenot, Cyril Aventurin, Fernand Berset,
Roland Bertin, Gérald Boncourt, Toto Bissainthe, Monique Couturier, Jean Paul Denizon, Gabriel Glissant,
Elsie Haas, Georges HIlarion, Théo Légitimus, Blanche Lolia, Maithe Mansoura, Josy Mass, Véronique Mucret, Elliot Roy, Louison Roblin, Mario Santini, Tara Schaff, Jean Pierre Sentier, Kassimo Sterling, Bernard
Valdeneige, Hélène Vincent, André Waber, Louis Xavier
EMPRESA PRODUTORA Les Film Soleil Ô
CO-PRODUÇÃO O.N.C.M. (Oﬃce National de Cinema Mauritanien) - R.T.A. (Radio Télévision Algérienne),
I.P.C. (Société Interafricaine de Production Cinématographique), Yanek Films
CONTATO contact@cinearchives.org
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ABOLIÇÃO

BRASIL, 1988, 150’

Cem anos após a assinatura da Lei Áurea, que aboliu (pelo menos em lei), o regime da escravatura no
Brasil, pairam no ar inúmeras interrogações sobre o que foi feito do negro durante esse tempo em que
pouco ou nada se falou desse tema. E quando se falou, foi menos para resolver, que para apaziguar contradições antagônicas acumuladas durante anos. (ALSN/DFB-LM, citado no site da Cinemateca Brasileira).

DIREÇÃO Zózimo Bulbul
CONTATO afrocarioca@afrocariocadecinema.org.br
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AFRIQUE SUR SEINE

FRANÇA, 1955, 21’

Dos anos 1920 aos anos 1960, antes de um grande número de países africanos terem sua independência, o cinema
africano era quase inexistente, e quando os europeus filmaram o continente, foi apenas através de uma visão
externa, a do colonialismo, oferecendo aos vários povos uma falsa representação (com exceção dos filmes do
cineasta e etnólogo Jean Rouch, mas que não eram destinados originalmente a um público significativo). Em
virtude do decreto Laval, ministro das Colônias na década de 1930, todo projeto de filme estava sujeito à autorização após a verificação do roteiro. A censura poderia até intervir após a realização do filme, como foi o caso
em 1950 do documentário Afrique 50, de Robert Vautier, ambientado na Costa do Marfim. Foi o primeiro filme
anticolonialista francês, assim como em 1953, com Alain Resnais, Ghislain Cloquet e Chris Marker e o curta As
estátuas também morrem (1953), que mostrou o domínio da arte ocidental sobre a arte africana.Neste contexto,
Paulin Soumanou Vieyra, o primeiro africano negro a estudar no Instituto Superior de Estudos Cinematográficos,
e seus amigos Mamadou Sarr, Robert Caristan e Jacques Melo Kane, não obtiveram permissão para filmar na
África. Assim, sob o patrocínio do Comitê do Filme Etnográfico, gravaram o curta-metragem intitulado África sur
Seine, que mostra “alguns aspectos da vida dos africanos em Paris” (VIEYRA, 1975).O curta-metragem mostra
estudantes questionando sua identidade, sua civilização, sua cultura e seu futuro. A voz em off pergunta se a
África está apenas na África ou também às margens do Sena.Paulin Soumanou Vieyra, que mais tarde se tornaria o pioneiro da crítica cinematográfica africana, defendeu um cinema a serviço do povo. No nascimento do
cinema negro africano, o primeiro movimento dos cineastas africanos foi o de reivindicar a autenticidade de sua
visão sobre sua própria realidade. Em 1955, quando um pequeno grupo de africanos e europeus discutia cinema
nos corredores cheios de fumaça da Europa, eles quase não tinham atenção. Ao querer um cinema africano, ao
trabalhar por sua criação, eles estavam lutando pela independência à sua própria maneira; pois não havia dúvida
de que somente a soberania nacional dos países africanos permitiria a expressão cinematográfica da realidade
autenticamente africana (VIEYRA, 1975).
Restauração 2K feita por Éclair, supervisionada pela PSV Films, apoiada pela Cinemateca Afrique do Instituto Francês.
Referências
VIEYRA, Paulin Soumanou. Le cinéma africain: Des origines à 1973. vol 1. Présence africaine, 1975.
DIREÇÃO Paulin Soumanou Vieyra,
Mamadou Sarr
FOTOGRAFIA Robert Caristan

MONTAGEM Paulin Soumanou Vieyra
EMPRESA PRODUTORA Groupe Africain
CONTATO psv.films@gmail.com
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ALMA NO OLHO

BRASIL, 1973, 12’

Metáfora sobre a escravidão e a busca da liberdade através da transformação interna do ser, num jogo
de imagens de inspiração concretista. Música de John Coltrane.

DIREÇÃO Zózimo Bulbul
CONTATO afrocarioca@afrocariocadecinema.org.br
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C’ÉTAIT IL Y 4 ANS

SENEGAL/ FRANÇA, 1954, 9’

Um jovem africano está sentado em seu apartamento na França. Aparentemente sozinho e solitário,
ele começa a se lembrar de sua vida anterior, na África. Seu devaneio e a nossa empatia são dissipados
quando sua linda esposa francesa chega em casa. O homem pode deixar a África, mas a África nunca
deixará o homem.

DIREÇÃO Paulin Soumanou Vieyra
CONTATO psv.films@gmail.com
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LOS DEL BAILE

CUBA, 1965, 6’

As pessoas dançam durante uma apresentação da orquestra “O Afrokán”. O filme foi proibido no início
da revolução cubana por representar uma imagem indesejada da noite de Havana.

DIREÇÃO Nicolás Guillén Landrián
TRILHA SONORA Pello El Afrokán
CONTATO lolacalvino5@gmail.com
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NOW

CUBA, 1965, 6’

O filme utiliza a música Now, cantada por Lena Horne, e é considerado o primeiro vídeo clipe cinematográfico.

DIREÇÃO Santiago Álvarez
CONTATO lolacalvino5@gmail.com
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OGGUN: AN ETERNAL PRESENCE

CUBA, 1991, 52’

Em Oggun, Gloria relata o patakin, ou a história mítica de Ogun, o incansável guerreiro que, ao enamorarse de sua mãe, decide se aprisionar nas montanhas como uma forma de autopunição: só Oxum, a deusa
do amor, foi capaz de cativá-lo, ao despejar gotas de mel nos lábios do deus do metal, da guerra, do
progresso e da civilização. Este filme, de 52 minutos, inclui cantos, danças, um “tambor” (cerimônia
religiosa iorubá com atabaques) e as experiências de Ros, que não só criou uma beleza própria a partir
dos cantos africanos, mas teve a oportunidade de cantá-los em suas viagens pelo mundo. O chamado
“apwong” trabalha incansavelmente para preservar a tradição e transmiti-la às gerações mais jovens.

DIREÇÃO Gloria Rolando
CONTATO chester.king.ma@gmail.com
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CINECLUBE
ATLÂNTICO
NEGRO

OUTROS BARCOS,
FUTURAS REVOLUÇÕES
CLEMENTINO JUNIOR
Quando pensamos no processo de sequestro de seres humanos que foram escravizados ao longo de séculos – fator determinante para os processos coloniais
nas Américas e no próprio continente africano –, temos, no navio, um território
interessante para pensar além das óbvias violências, mas como um espaço onde
surgem focos de revolução, revisão de conflitos e onde se percebe a liberdade
como um valor a ser reconquistado, uma vez que fora subtraído. Para Gilroy, o
navio é “um sistema vivo, microcultural e micropolítico em movimento” (GILROY,
2001, p. 38) ou, em outra síntese, a passagem do meio, que reflete sobre os
processos culturais de pretas e pretos nos países colonizados, considerando as
idas e vindas de seus símbolos. Ao ver a arquitetura naval de um navio como
o cenário versátil para o filme West Indies, Les Negres Marrons De La Liberte
(Med Hondo, 1979) – produção marco no período pelo valor investido em um
filme no continente africano –, pode-se crer que a busca por transformação
está presente além da narrativa. E, deste barco, a palavra insurgência vem forte,
representada por inúmeras formas de luta e linhas de pensamento presentes
na época de sua produção e persistentes até os tempos atuais. Ideologias que
persistem na luta, por vezes, são vanguardas que inspirarão resultados nas
gerações futuras. Por isso, importa a proposta de diálogo de West Indies, Les
Negres Marrons De La Liberte (1979) com três curtas-metragens de inspiração
afrofuturista, em que as juventudes pretas das periferias pensam como podem
ser atrizes e atores de uma insurgência às violências causadas pelo racismo, fruto
do processo colonial. Chico (Irmãos Carvalho, 2016), Rapsódia para um homem
negro (Gabriel Martins, 2016) e Blackout (Rossandra Leone, 2019), representam
como jovens pretos revertem com coragem e atenção à coletividade as relações
de poder para além da resiliência que trouxe seus ancestrais até os dias atuais.
O Cineclube Atlântico Negro (CAN) aposta na distopia para propor futuras revoluções, orientando o navio de volta para casa.
Clementino Junior é cineasta, educador audiovisual e ambiental, doutorando
em educação (GEASur/UNIRIO), mestre em educação (FFP/UERJ), bacharel em desenho industrial/programação visual (EBA/UFRJ) e fundador do Cineclube Atlântico
Negro (CAN), onde atua desde 2008.
Referências
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo:
Editora 34, 2001.
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BLACKOUT

RIO DE JANEIRO, 2020, 19’

Em um Rio de Janeiro futurista nada parece ter mudado. Abuso de autoridade, violações de direitos,
racismo e machismo ainda dão o tom da relação do poder público com a favela. Dessa vez, entretanto,
algo parece estar para mudar.

DIREÇÃO Rossandra Leone
ROTEIRO Rossandra Leone, Pedro Gomes
PRODUÇÃO Gabriela Freitas
FOTOGRAFIA Pâm Nogueira, Flávio Cabral
MONTAGEM Clementino Junior
ARTE E FIGURINO Barbara Fuentes, Jesus Baro, Sylvia Vitoriano
SOM Mariana Graciotti
TRILHA SONORA Blackout/ Andrei Alcantara, MiliMili/ Rico Dalasam, Mahal Pita
ELENCO PRINCIPAL Adrielle Vieira, Marcéu Pierrotti
EMPRESA PRODUTORA Cineclube Bamako
CONTATO leonerossandra@gmail.com
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CHICO

RIO DE JANEIRO, 2016, 23’

Em 2029, no Brasil, crianças pobres, negras e faveladas são marcadas em seu nascimento com uma tornozeleira e tem suas vidas rastreadas por pressupor-se que elas irão, mais cedo ou mais tarde, entrar para
o crime. Chico é mais uma dessas crianças. No aniversário dele, é aprovada uma lei que autoriza a prisão
desses menores. O clima de festa dará espaço a uma separação dolorosa entre Chico e sua mãe, Nazaré.

DIREÇÃO Marcos Carvalho, Eduardo Carvalho
ROTEIRO Tiago Coelho
PRODUÇÃO Marcos Carvalho, Eduardo Carvalho
DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA Gabriel Almeida
MONTAGEM João Rabello
SOM Gustavo Andrade
CONTATO marcosmagalhaescarvalho@hotmail.com, eduardomagalhaescarvalho@yahoo.com.br
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RAPSÓDIA PARA O HOMEM NEGRO

MINAS GERAIS, 2015, 24’

Odé é um homem negro. Seu irmão, Luiz, foi espancado até a morte durante um conflito em uma ocupação de Belo Horizonte. O filme utiliza alegorias e simbolismos para contextualizar as relações políticas,
raciais, de ancestralidade e urbanização no mais recente cenário político brasileiro.

DIREÇÃO Gabriel Martins
ROTEIRO Gabriel Martins
PRODUÇÃO Thiago Macêdo Correia
FOTOGRAFIA Gabriel Martins, Diogo Lisboa
MONTAGEM Gabriel Martins
ARTE E FIGURINO Rimenna Procópio, Tati Boaventura, Beatriz de Assis
SOM Maurílio Martins, Raul Arthuso, Ariel Henrique
TRILHA SONORA Sérgio Pererê, Carlos Francisco, Gabriel Martins e Pedro Santiago
EMPRESA PRODUTORA Filmes de Plástico
CONTATO contato@filmesdeplastico.com.br
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CINECLUBE
BAMAKO

CINEMAS NEGROS
E CONTRA COLONIALIDADE
CINECLUBE BAMAKO
O Cineclube Bamako, orgulhosamente, apresenta uma sessão mais do que
especial: atendendo ao convite da Mostra Sem Fronteiras: o cinema de Med
Hondo, participaremos de sua atividade de curadoria expandida, com a exibição de filmes brasileiros relacionados a uma das obras do cineasta mauritano.
Nossa curadoria propôs uma sessão com três curtas que dialogam com o filme
Sarraounia (Med Hondo, 1986), longa-metragem que trata da luta de resistência
do povo Azna contra a colonização francesa. Trazendo a rainha Sarraounia como
protagonista, o filme apresenta estratégias, saberes e valores de diversos povos
africanos no enfrentamento da barbárie colonial.
O filme pernambucano Thinya (Lia Letícia, 2019) aborda as impressões de
uma mulher negra-indígena em seu encontro com o Velho Mundo, como numa
fantasia aventureira pós-colonial. Também de Pernambuco, o curta PE 460: Uma
luta ancestral (Crioulas Vídeo, 2020) retrata a luta da comunidade quilombola de
Conceição das Crioulas contra o apagamento cultural imposto historicamente
pela colonização e contra a negação de direitos no atual contexto da colonialidade. O terceiro curta, gaúcho, é uma realização do próprio Cineclube Bamako:
OuvidoChão – Identidades quilombolas (2021) ressalta a memória ancestral e o
autorreconhecimento do Quilombo Flores enquanto território negro, liderado
por mulheres e com forte conexão com a espiritualidade ancestral na luta contra
colonial.
Para a escolha dos filmes, refletimos sobre algumas características do filme
Sarraounia, tais como o papel de liderança da protagonista em uma sociedade
matriarcal; a união entre povos na luta contra uma colonização marcada pelo
racismo; e a força da espiritualidade e dos valores ancestrais como elo de resistência cultural entre povos. Nosso intuito é dialogar sobre a potência das
narrativas produzidas a partir do olhar e da escuta de quem vive os territórios
da diáspora, suas lutas políticas, percepções de mundo, manifestações culturais/
espirituais e as estratégias de reinvenção do ser ancestral no contexto colonial.
Cineclube Bamako é um coletivo audiovisual que, desde 2012, traz como foco
exibições seguidas de debates das cinematografias – em sua maioria, ainda pouco
difundidas no nosso país – de países do continente africano e de sua diáspora e
cinematografias negras de diversas regiões do Brasil. As atividades ocorrem de
forma itinerante, principalmente no Recife-PE, em Olinda-PE e em Porto Alegre-RS.
Fazem parte do coletivo Fabiana Maria, Gabriel Muniz, Iris Regina e Rayza Oliveira.
https://cineclubebamako.org/
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OUVIDOCHÃO – IDENTIDADES QUILOMBOLAS

RIO GRANDE DO SUL, 2021, 21’

Buscando representar paisagens sonoras de territórios negros, OuvidoChão é um documentário em
progresso que aborda a memória e a construção de identidades quilombolas. Neste segundo episódio,
acompanhamos o Quilombo Família Flores a partir de lembranças das vivências dos irmãos Nara, João
da Costa, Gerson e Geneci, destacando seus processos de autorreconhecimento na relação com o território e de fortalecimento da luta coletiva do quilombo junto a outros parceiros e outras comunidades.

DIREÇÃO Gabriel Muniz
ROTEIRO Gabriel Muniz
PRODUÇÃO Cineclube Bamako
ANIMAÇÃO Cineclube Bamako
FOTOGRAFIA Douglas Freitas
MONTAGEM Gabriel Muniz
SOM Gabriel Muniz
TRILHA SONORA Gabriel Muniz, SNC (Sistema Negro no Comando)
ELENCO PRINCIPAL Geneci Flores, Gerson Flores, Nara Vasconcelos, João da Costa,
Marcelo Curcio, Rosana Meireles
EMPRESA PRODUTORA Cineclube Bamako
CONTATO cineclubebamako@gmail.com
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PE-460: UMA LUTA ANCESTRAL

PERNAMBUCO, 2020, 16’

Durante décadas, o acesso ao quilombo de Conceição das Crioulas, no sertão pernambucano, só era
possível por meio de uma estrada de terra. Eram Foram muitos anos de mobilização de organização
política para forçar o Poder Público a agir e, finalmente, em 2020, garantir o devido direito de ir e vir com
segurança aos moradores da comunidade.
Essa história é contada pelo próprios agentes da mudança social no documentário PE-460: Uma Luta
Ancestral, produzido pela Crioulas Vídeo,a partir do projeto de Microbolsas de 6 Reportagens TERRITÓRIO
VIVO, realizado pelo portal de mídia independente Marco Zero Conteúdo com o apoio da Repórteres
Sem Fronteiras.
A comunidade remanescente de quilombo Conceição das Crioulas está situada a 42 quilômetros de
Salgueiro e a cerca de 550 quilômetros do Recife. Contam os mais velhos que o quilombo teve início, no
final do século XVIII, com a chegada de seis mulheres negras à região, guiadas por Francisco José, um
escravo rebelado. Inicialmente arrendaram uma área de três léguas em quadra e, aos poucos, foram
adquirindo mais terras graças ao trabalho artesanal na produção e fiação de algodão.
Atualmente, vivem na comunidade cerca de 750 famílias com uma população total superior a 3 mil habitantes.
Em 1988, Conceição das Crioulas foi reconhecida como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural
Palmares e, em 2000, recebeu o título de propriedade de uma área de 16.865 hectares.

DIREÇÃO Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira
ROTEIRO Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira
FOTOGRAFIA Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira,
Fábia Oliveira, Hiêgo Moisés, Victor Marcos
MONTAGEM Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira
TRILHA SONORA Banda de Pífano de Conceição das Crioulas
EMPRESA PRODUTORA Crioulas Vídeo
CONTATO crioulasvideo@gmail.com
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THYNIA

PERNAMBUCO, 2019, 15’

Minha primeira viagem ao Velho Mundo. Minha fantasia aventureira pós colonial.
[Um discurso muda uma imagem?]

DIREÇÃO Lia Leticia
ROTEIRO Lia Leticia
PRODUÇÃO Clarice Hoffmann
FOTOGRAFIA Francisco Baccaro
MONTAGEM Andre Sampaio
SOM Thelmo Cristovam
TRILHA SONORA Claudio N
ELENCO PRINCIPAL Maria Pastora Thinya Fulni-ô
EMPRESA PRODUTORA Cinecão
CONTATO lia.leticia@gmail.com
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CINECLUBE
MÁRIO
GUSMÃO

“CORRA, CORRA, CAMARADA,
O VELHO MUNDO ESTÁ ATRÁS DE VOCÊ” 1
EMA RIBEIRO
JAMILE CAZUMBÁ
Correr: verbo intransitivo
Deslocar-se ou mover-se rapidamente;
andar com velocidade: correr como uma lebre.
Aqui, do outro lado do Atlântico, após cinquenta e um anos de Soleil Ô, quem
somos?
Começamos esta escrita com inúmeras perguntas, as quais não objetivamos responder, uma vez que já se encontram palpáveis e tangíveis no corpo.
O filme de Med Hondo nos chega como uma suspensão no tempo, acionando
memórias que constituem nossas existências no entre-lugar, as experiências de
um corpo fragmentado ou, como o próprio Hondo reflete: “extra-desenvolvido,
extra-civilizado”.
A partir do processo de binarização das experiências e existências, o corpo-carne é locado e encaixotado em nomenclaturas de convenções sociais
ocidentais. A colonialidade imprime vestígios no corpo e o velho mundo que
parece distante permanece vivo e presente. No lapso do domínio de possuir o
que está imbricado na própria existência dessa corporeidade no mundo, o que
fazer? Gritar? Talvez, na sonoridade de um grito, caiba a gravidade da força que
é posta frente ao corpo, tal qual Jean fez em Soleil Ô.
Pensar a(s) fronteira(s) que percorre(m) o filme de Med Hondo e que nos
toca(m) aqui, intersecciona com Um corpo no mundo2, aqui em solo(s) brasileiro(s). Ao passo que nos encontramos, nos desencontramos nos entre-lugares
que cortam o Atlântico. O entre também é um lugar. Stefano Harney e Fred
Moten3 colocam:
Nunca estar do lado certo do Atlântico é uma sensação de inquietude, a sensação
de uma coisa que se inquieta (desestabiliza) com os outros. É um sentimento, se
você cavalgar com ele, que produz uma certa distância do assentado, daqueles
que se determinam no espaço e no tempo, que se localizam em uma determinada
história. Ter sido embarcado é ter sido movido por outros, com outros. É sentir-se
em casa com os sem-teto, à vontade com os fugitivos, em paz com os perseguidos,
em repouso com os que consentem em não ser um só.

1. Título retirado de um trecho do filme Soleil Ô, (Med Hondo, 1969).
2. Música da cantora baiana Luedji Luna do álbum musical que possui o mesmo nome “Um corpo no
mundo” do ano de 2017.
3. Tradução livre do livro The undercommons: fugitive planning & black study.
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Como lidar com as fronteiras que se intercruzam nas linhas tênues entre
o corpo e o território? As performances do “ser” expressas nos filmes aqui
colocados acionam existências através das experimentações das linguagens.
A voz torna-se sujeito.
A voz-interplanetária no curta-metragem Arco do tempo (Juan Rodrigues,
2019), desloca os processos da colonialidade, restituindo a(s) complexidade(s)
e opacidade(s) ao corpo-carne. Nada é singular, tudo é plural. Na (re)criação de
um lugar possível em que o ar, a gravidade, a fala, a voz começam a desenhar
um lugar de experimentação, Um transe de dez milésimos de segundos (Jamile
Cazumbá, 2021) anseia recriar o mundo. Nele, busca-se desfazer-se de si para de
fato existir. A voz-suspensão reflete a própria imagem sobre e sob o rio Paraguaçu
em densidade(s) e profundidade(s), escoando para o Atlântico a voz-água de
Náufraga (Juh Almeida, 2018), que emerge na constituição desse(s) “eu(s)” no
(re)encontro dessas vozes que atravessam o mar-tempo: voz-corpo-ancestral.
Entre aqui e o outro lado do mundo, esses filmes encontram-se entre voz-tempo, voz-espaço, voz-território, voz-interplanetária, voz-suspensão, voz-água,
voz-diáspora propondo, na linguagem visual, sonora, narrativa uma refundação
das possíveis existências entre os tempos.
Ema Ribeiro é Graduanda em Cinema e Audiovisual na UFRB, integra o grupo de
formação artística Práticas Desobedientes e o Cineclube Mário Gusmão. É Diretora
Criativa da Produtora Audiovisual Acessos. Ademais é associada à Associação dos
Profissionais do Audiovisual Negro (APAN).
Jamile Cazumbá é Graduanda em Museologia pela Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia. É coordenadora e produtora do Cineclube Mário Gusmão.
Referências
GLISSANT, Édouard. Pela opacidade. Revista Criação & Crítica, São Paulo, n.1, 53-55,
2008. Disponível em http://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/64102.
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Study. Wivenhoe, New York, Port Watson: Minor Compositions, 2013.
HOOKS, bell. Olhares negros: raça e representação. São Paulo: Elefante, 2019.

52

ARCO DO TEMPO

BAHIA, 2019, 17’

Corpos negros atravessam o tempo.

DIREÇÃO Juan Rodrigues
PRODUÇÃO Daiane Silva, Thamires Vieira, Juan Rodrigues
FOTOGRAFIA Silvia Leme, Augusto Bortolini
MONTAGEM Augusto Bortolini, Juan Rodrigues
ARTE E FIGURINO Juan rodrigues
SOM Marise Urbano
TRILHA SONORA Diógenes “Spike” Cordeiro
ELENCO PRINCIPAL Malayka SN, Patricia Bssa, Di Cerqueira, Juan Rodrigues
EMPRESA PRODUTORA Rebento Filmes
CONTATO jisforjuan@gmail.com
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NÁUFRAGA

BAHIA, 2018, 4’

No batuque das ondas a mulher náufraga desemboca no mar suas memórias.

DIREÇÃO Juh Almeida
ROTEIRO Juh Almeida
FOTOGRAFIA Edvaldo Jr
MONTAGEM Julia Morais
SOM Lucas Carvalho, Suyá Nascimento
TRILHA SONORA Suyá Nascimento, Lucas Carvalho
ELENCO PRINCIPAL Rani Teles
CONTATO juh.fotografia@gmail.com
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UM TRANSE DE DEZ MILÉSIMOS DE SEGUNDOS

BAHIA, 2021, 8’

“um transe de dez milésimos de segundos” é um ritual-recital-performático sobre as camadas de memória e
os diversos lugares da intuição que atuam sobre um corpo entre os pontos de fuga (portanto a possibilidade
de existir) traçados no orí e na encruzilhada: a invocação de memória, o transe.

DIREÇÃO Jamile Cazumbá
PRODUÇÃO Anna Luísa Oliveira, Rebeca Andrade
FOTOGRAFIA Ema Ribeiro, Gabriela Palha, Jamile Cazumbá
MONTAGEM Levi Barbosa
SOM Jamile Cazumbá, Studio OCR
ELENCO PRINCIPAL Jamile Cazumbá
CONTATO jamilecazumba@gmail.com
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CONFRARIA
DO
IMPOSSÍVEL

RÁDIO ITINERANTE “A VOZ DA SENZALA”

A Rádio Itinerante A Voz da Senzala é um projeto de Intervenção Urbana da Confraria do Impossível que
nasceu em 2016 nos metrôs e trens do estado do Rio de Janeiro como uma forma de comunicar, conscientizar, educar, aprender e principalmente descolonizar o pensamento da população com pouco acesso à
cultura, a arte e a educação. No formato de uma rádio musical cênica itinerante, A Voz da Senzala contou
nesses anos com aproximadamente mais de 30.000 espectadores nos meios de mobilidade urbana, ruas e
praças do Rio de Janeiro. Além de meios de transporte e área urbana, o projeto se desdobrou para teatros,
escolas, empresas, projetos sociais, eventos culturais e festivais de arte. O principal objetivo da Rádio é
comunicar narrativas históricas e contemporâneas a partir de outros pontos de vista.
A Voz da Senzala se propõe ser um grande ritual de sobrevivência e renascimento. Elementos e referências
ancestrais se misturam com o Afrofuturismo e a música de vida e morte. A história é recontada. A escuta
precisa ser trabalhada, o povo de rua também é convidado. É de onde fomos silenciados que agora uma
Voz ecoa. Uma performance de reparação e cobrança.

CRIAÇÃO Guella X, Jefu, Rei Black e Tabu
INTERVENÇÃO Guella X, Jefu, Rei Black e Tabu
ROTEIRO Guella X
DIREÇÃO Guella X
SONOPLASTIA Luan de Almeida, Alex Nanin
PRODUÇÃO Jeff Fagundes
REALIZAÇÃO Confraria do Impossível
APOIO Terreiro Contemporâneo
CONTATO jefersonafagundes@gmail.com
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HÍBRIDO

RIO DE JANEIRO, 2021, 27’

Na busca por uma desconhecida volta, a perda identitária se torna quase invisível e o confrontamento
com a metrópole inevitável. Mas mesmo no meio do apagamento estrutural é possível encontrar os seus.
Livremente inspirado na obra do cineasta mauritano Med Hondo, Híbrido traz o Homem Negro contemporâneo,
seus fluxos migratórios diaspóricos como centro da cena e toda contradição histórica que a colonização
europeia impôs de forma genocida a nossa cultura e tradições.

DIREÇÃO André Lemos
ROTEIRO André Lemos
PRODUÇÃO Jeff Fagundes
FOTOGRAFIA Jonathan Oliveira
MONTAGEM Luan de Almeida
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NÃO CONSIGO RESPIRAR

RIO DE JANEIRO, 2021, 13’

Um artista negro é atravessado de forma hostil e violenta pelo Estado simplesmente por exercer seu
direito de livre manifestação pacífica. A justiça brasileira o condena ao cárcere pelo crime de Resistência,
e mesmo sem conseguir respirar, ele resolve reagir.
Com textos de Frantz Fannon e André Lemos. Baseado em fatos reais.
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MED HONDO, SEM FRONTEIRAS
JANAÍNA OLIVEIRA
Revolucionário, indócil, anticolonial, rebelde, militante. Esses são alguns dos
adjetivos que com frequência são usados para falar de Med Hondo. Ainda que
todos possam ser atribuídos ao diretor, nenhum deles é capaz de abarcar completamente a obra deste que é um dos cineastas mais talentosos que a história
dos cinemas já conheceu. Isso porque, antes de mais nada, sua obra é singular
e também complexa. Integrante da geração que funda o que se convencionou
chamar de cinema africano, Hondo destaca-se pela intensidade e potência de
sua forma de pensar e viver o cinema. “O cinema tem um papel importantíssimo na construção da consciência das pessoas”, afirmava Hondo e seus filmes
realizam, a todo instante, gestos nesse sentido.
Como nos conta Amaranta César no texto precioso presente neste catálogo, Hondo já esteve por aqui no Brasil. Foi uma visita única e histórica, num
momento em que, no Brasil, uma primeira geração de parte dos cineastas que
viriam posteriormente a alterar a paisagem no cinema nacional ingressava no
curso de cinema da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). É também verdade que alguns dos filmes — notadamente Soleil Ô, Sarraounia e, mais
recentemente, Mes Voisins — já circularam de forma esporádica em algumas
mostras no país. Mas esta é a primeira vez que uma programação centrada em
seus filmes acontece por aqui.
Atendendo ao convite irrecusável da historiadora e pesquisadora Astrid Kusser
Ferreira, nos articulamos para pensar essa proposta curatorial que ora resulta na
Sem Fronteiras1. O título, que se inspira nas falas de Hondo sobre sua própria
vida e sobre a história do continente africano, funciona aqui como um caminho
possível na irradiação de reflexões sobre os filmes em suas temáticas, nas escolhas
formais, nos diferentes gêneros e experimentações explorados pelo cineasta.
Sem Fronteiras fala das tramas indissociáveis entre vida e obra, entre cinema
e mundo, que fez com que esse cineasta nascido em uma família de escravizados
no atual território da Mauritânia, se juntasse ao panteão de referências fundamentais no universo das imagens em movimento2. São fronteiras que foram se
dissolvendo no trajeto da Mauritânia para o Marrocos e, posteriormente, para
a França. Do trabalho como cozinheiro para o de ator de teatro e depois para
diretor de cinema, sem deixar nada para trás. Agregando as experiências múltiplas de uma vida pan-africana e ativista em seus filmes e também com suas
falas sempre contundentes e precisas sobre o mundo do cinema.3
1. Astrid, que também possui um excelente artigo sobre West Indies que foi traduzido para o português
especialmente para a integrar o quadro de referências do catálogo da Mostra, intitulado “Este navio vai
afundar!” Políticas da Memória e Ontologia Afro-diaspórica em West Indies - Les nègres marrons de la
liberté, de Med Hondo.
2. Não fosse a hegemonia eurocêntrica do cânone dominante do cinema, não há dúvida de que Hondo
seria mundialmente reconhecido.
3. As informações biográficas sobre a vida do cineasta são retomadas e referenciadas em maiores detalhes
nos textos que compõe este catálogo.
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A ideia expressa no título fala também da compreensão por Hondo de que
as bordas nacionais impostas à força pelos colonizadores ao continente africano
estendem-se às dimensões epistemológicas que separam as artes e delimitam
os cânones. Ele, então, não só recusa essas fronteiras como também as subverte
e complexifica, ao misturar elementos do teatro, da dança ou da performance
em narrativas cinematográficas que podem compor ficções com aspectos de
documentário (ou vice-versa), usando musicais e animações ou, ainda, com
bricolagens experimentais ampliadas nos processos de edição, sem medo de
fazer do cinema, muitas vezes, uma ferramenta pedagógica. Tudo é possível
para realização dos desejos de contar as histórias, pois o cinema sem fronteiras
de Med Hondo é um cinema griot.
É por esse motivo que a Mostra tem em West Indies: les nègres marrons
de la liberté (numa tradução livre Índias Ocidentais: os negros quilombolas
da liberdade) o foco irradiador das reflexões e dos diálogos cinematográficos
propostos na programação. Musical que condensa e atualiza quatro séculos da
história colonial no Caribe, o filme canaliza de forma singular a potência criativa
de Hondo que, além de dirigir, escrever o roteiro adaptado a partir da peça de
teatro do dramaturgo martinicano Daniel Boukman — “Les Négriers” — e participar da produção, também projetou os números musicais4. West Indies não
reconhece as fronteiras coloniais, nem as do cânone do cinema. “Uma explosiva
combinação de inovação e virtuosidade”, como diz o pesquisador de cinema
burkinabé Aboubakar Sanogo, que na Mostra funciona como elo para as conexões deste lado de cá da diáspora5.
Ecoando esse gesto provocativo e irradiador do filme, a curadoria foi pensada
como forma de ampliar os diálogos com a obra do realizador. Para isso, atua em
dois caminhos. Num primeiro, selecionando um conjunto de sete filmes entre
a África e as diásporas que se relacionam de formas distintas com algumas
temáticas que transitam no universo de Hondo. Questões como a imigração
se refletem, por exemplo, nos dois curtas de início de carreira do pioneiro dos
cinemas africanos, Paulin Soumanou Vieyra. Em C’était il y a 4 ans (1954) e Afrique
sur Seine (1955), Vieyra trata das experiências do exílio dos africanos na França,
assuntos que seriam amplificados por Hondo ao imenso em Soleil Ô (1970), Mes
Voisins (1971) e Les Bicots-Nègres vos voisins (1974).
Já temas como a atualização da escravidão contemporânea como memória
viva da cultura da plantation, são postos em relação com os manifestos fílmicos
de Zózimo Bulbul aqui no Brasil, na denúncia aguçada dos racismos estruturais
herdados do escravismo, em suas obras emblemáticas Alma no Olho (1973) e
Abolição (1988) ou, ainda, na perseguição aos negros nos EUA apontados tão
sagazmente por Now! (1965) do cubano Santiago Álvares. Já os ecos de resistência
que sobrevivem na cultura cotidiana da diáspora — que, tão lindamente, são
4. “Ballets imaginés par Med Hondo” (Balés imaginados, por Med Hondo), lemos nos créditos ao final
do filme.
5. Sanogo trabalhou intensamente com Hondo nos últimos anos da sua vida, realizando diferentes mostras
e seminários sobre a obra do diretor. Atualmente está finalizando um livro sobre sua cinematografia a ser
lançado em breve. Sobre a citação, ver “By Any Means Necessary: Med Hondo”, disponível em https://
www.filmcomment.com/article/by-any-means-necessary-med-hondo/.
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apresentados nos musicais de West Indies — encontram possibilidade de relação com a musicalidade, ritmo e performance de Los del baile (Nicolás Guillén
Landrián, 1965) e Oggun (Gloria Rolando, 1991).
O outro caminho escolhido para os Diálogos Sem Fronteiras (título na programação das sessões que trazem as obras para além das de Hondo) foi convidar
três cineclubes para reagir a três filmes de Hondo com as curadorias feitas em
relação às suas trajetórias com as cinematografias negras contemporâneas
no Brasil. O gesto, aqui, se relaciona com outra dimensão do trabalho de Med
Hondo que nos inspira: o da coletividade. Localizados em diferentes estados do
país, os Cineclubes Atlântico Negro (Rio de Janeiro), Mário Gusmão (Bahia) e
Bamako (Pernambuco/Rio Grande do Sul), construíram suas sessões com total
liberdade de escolha em relação West Indies, Soleil Ô e Sarraounia. Indicar os
filmes para o diálogo e a seleção dos cineclubes, foi o limite da minha curadoria aqui6, com base no entendimento de que ampliar as formas e processos
curatoriais são também gestos de descolonização. Os deslocamentos que o
contato com sua obra proporciona se refletem aqui, então, no modo de pensar
e realizar a curadoria, saindo de uma dimensão focada em um olhar singular
para a pluralidade de vozes, como nos coros de Soleil Ô e Mes Voisins ou nas
danças de West Indies e na força dos exércitos de Sarraounia.
Outro gesto em relação a uma curadoria plural está na presença da companhia de teatro carioca Confraria do Impossível na programação. Com uma
trajetória que articula incursões audiovisuais e formas múltiplas de dramaturgia,
a Confraria reagiu à obra de Hondo com a criação do curta metragem Híbrido
(2021), feito especialmente para a Mostra, e com a realização de uma performance no encerramento da parte presencial do programa no Museu de Arte
Moderna do Rio.
No prólogo de Les Bicots-négres, vos voisins, Med Hondo pergunta “o que
o cinema significa para nós?”. Essa interrogação, menos que uma busca por
resposta, é mais um convite para ação: uma convocação permanente de luta
por um mundo melhor. Um mundo de liberdades políticas, mas também dos
imaginários. Imaginários não mais definidos em oposição ao do colonizador,
mas em relação às suas múltiplas singularidades irredutíveis, como nos diz o
escritor Édouard Glissant em sua Poética da Relação, cujo pensamento também
atravessa essa proposta curatorial. “O verdadeiro trabalho da descolonização
terá sido de superar esse limite” e existirmos em relação a nós mesmos, saindo
da periferia de nossas próprias vidas, deixando para trás as fronteiras7.

6. Essa dinâmica se conecta ainda a outras reflexões e iniciativas que venho desenvolvendo no sentido de
refletir sobre os processos curatoriais em cinema no país. Parte dessas reflexões podem ser encontradas
em artigo “Politics of the Gaze”, que publiquei no início de 2021 na revista Seen, editada pelo Blackstar
Film Festival. Disponível em: https://www.academia.edu/62362925/Politics_of_the_Gaze_Janai_na_Oliveira_for_Seen
7. GLISSANT, Édouard. Poetics of Relation. Michigan: The University of Michigan Press, 2019, p.17.
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O QUE É CINEMA PARA NÓS?
MED HONDO
Ao redor do mundo, quando as pessoas utilizam o termo ”cinema”, todas estão se referindo, de forma mais ou menos consciente, a um único cinema, que
por mais de meio século foi criado, produzido, industrializado, programado e,
então, exibido nas telas do mundo: o cinema euro-americano. Esse cinema foi
imposto, gradativamente, a um conjunto de povos dominados. Sem meios de
proteger suas próprias culturas, esses povos foram sistematicamente invadidos
por produtos cinematográficos diversos e habilmente articulados. As ideologias
desses produtos nunca “representam” suas personalidades, seus modos de
vida coletiva ou privada, seus códigos culturais ou, ainda, um mínimo reflexo
de suas “artes” específicas, seu modo de pensar, de se comunicar – em suma,
sua própria história... sua civilização.
As imagens que esse cinema oferece excluem sistematicamente o africano
e o árabe. Seria perigoso (e impossível) rejeitar este cinema simplesmente por
ser externo – o dano está feito. Devemos conhecê-lo, para melhor analisá-lo, e
entender que este cinema nunca se interessou verdadeiramente pelos povos
árabes e africanos. Isso parece paradoxal, uma vez que ele lota todos os cinemas e domina as telas de todas as cidades e vilas árabes e africanas. Mas as
massas têm outra escolha? “Consumindo” pelo menos cinquenta filmes por
ano, o africano médio vê quantos filmes que realmente se comunicam com ele?
Existe pelo menos um que evoque alguma ressonância, ou a mínima reflexão
sobre a vida e a história do seu povo – passado, presente e futuro? Existe uma
única imagem das experiências de seus antepassados, dos heróis das histórias
árabe e africana? Existe um único filme que esteja inscrito na nova realidade
de cooperação, comunicação, apoio e solidariedade entre árabes e africanos?
Em Lawrence da Arábia, uma imagem de Lawrence – não dos árabes – é
disseminada. Em Gentleman of Cocodie, um europeu é o herói cavalheiro, e
não um costa-marfinense. Isso pode parecer exagerado. Alguns dirão que, pelo
menos um país africano, o Egito, produz alguns filmes relativamente importantes
a cada ano; ou que, desde a independência dos países africanos, vários cineastas
tiveram êxito em suas carreiras. Em todo o continente africano, o Egito é apenas
um país, uma fonte cultural, um setor do mercado – e poucos países africanos
compram filmes egípcios. Além de produzir poucos filmes, o mercado egípcio
ainda é dominado por filmes estrangeiros.
Os cineastas árabes e africanos decidiram produzir seus próprios filmes. No
entanto, apesar de sua qualidade indiscutível, eles não têm chance de serem
distribuídos normalmente, seja em casa ou nos países dominantes, com exceção dos circuitos marginalizados – o beco sem saída para os cinemas de arte.
Ainda se tivéssemos algumas dezenas de cineastas a mais produzindo filmes,
atingiríamos apenas uma proporção de um para dez mil. Precisamos de uma
dinâmica criativa e cotidiana para a mudança radical da relação entre as redes
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dominantes de produção e distribuição euro-americanas e a produção e distribuição africana e árabe, as quais devemos controlar.
Só então, através de um espírito de competição criativa e estimulante entre
cineastas africanos e árabes, poderemos fazer progressos artísticos e nos tornarmos competitivos no mercado mundial. Devemos, primeiramente, controlar
nossos próprios mercados, satisfazer os desejos de nossos próprios povos de
libertar suas telas, e depois, estabelecer relações de respeito com outros povos,
um intercâmbio equilibrado.
Devemos mudar a humilhante relação entre dominador e dominado, entre
senhores e escravizados.
Alguns fogem deste catastrófico estado de coisas, ao pensar que o cinema
seja restrito às elites ocidentais, cristãs e capitalistas, ou ao lançar um manto
de paternalismo fraternal sobre nossos cineastas, ignorando e desacreditando
suas obras, culpando-os, obrigando-os a, em curto prazo, cumprir uma mimese
formal e ética – de imitar justamente aqueles cinemas que denunciamos – a fim
de que se tornem conhecidos e sejam admitidos no cinema internacional. Isso
acaba por obrigá-los à submissão, a renunciar à própria vida, à sua criatividade
e à sua militância.
Desde a independência de nossos países, um número considerável de nossos
cineastas vem provando suas habilidades como autores. Eles enfrentam dificuldades crescentes para sobreviver e continuar a trabalhar, porque seus filmes
raramente são distribuídos, e nenhum auxílio está previsto. Na total ausência de
uma política cultural global, os cinemas árabe e africano acabam sendo relegados
a um lugar de subproduto exótico e episódico, limitados às críticas estéticas em
festivais, que, embora não negligenciáveis, são indubitavelmente insuficientes.
A cada ano, milhões de dólares são ceifados de nossos continentes, levados
de volta aos países de origem e usados para produzir novos filmes, que são novamente enviados às nossas telas. Cinquenta por cento dos lucros das empresas
cinematográficas multinacionais vêm das telas do Terceiro Mundo. Assim, cada
um dos nossos países, sem saber, contribui com fundos substanciais para a
produção de filmes distribuídos em Paris, Nova York, Londres, Roma ou Hong
Kong. Eles não têm controle algum sobre as empresas, não colhem nenhum
benefício financeiro ou moral, e não estão envolvidos nem na produção nem
na distribuição. Eles são, na verdade, coagidos a serem “coprodutores”. Seus
recursos são saqueados.
Os Estados Unidos permitem uma penetração de filmes estrangeiros, em
seu mercado nacional, de menos de 13% – e a maioria deles é produzida por
subsidiárias europeias controladas pelas grandes empresas americanas. Eles
exercem um protecionismo absoluto.
O cinema tem um papel importantíssimo na construção da consciência das
pessoas. O cinema é, por excelência, um mecanismo para infiltrar as mentes
de nossos povos, influenciando em seu comportamento social e cotidiano, direcionando-os, desviando-os de suas responsabilidades nacionais históricas.
Ele impõe referências e modelos alheios e insidiosos, e força, sem constrangimento aparente, a adoção dos modos de comportamento e comunicação das
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ideologias dominantes. Isso prejudica o desenvolvimento cultural, e bloqueia
a verdadeira comunicação entre africanos e árabes, irmãos e amigos que estão
unidos, historicamente, há milhares de anos.
Essa alienação disseminada pela imagem é ainda mais perigosa por ser insidiosa, incontroversa, ‘aceita’, aparentemente inofensiva e neutra. Não se faz
necessário o uso de forças armadas ou programas de educação permanente
por parte daqueles que procuram manter a divisão entre os povos árabes e
africanos – basta impor sua fraqueza, submissão, servidão, sua ignorância em
relação uns aos outros e a sua própria história. Esses povos então se esquecem
de sua herança positiva, da união cultivada por seus antepassados com toda a
humanidade. Acima de tudo, eles não têm voz no progresso da história mundial.
O imperialismo dominante procura impedir a representação dos valores
africanos e árabes a outras nações; se os responsáveis por este imperialismo
apreciassem os nossos valores e comportamentos, poderiam vir ao nosso encontro de maneira positiva. Não estamos propondo o isolamento, o fechamento de
fronteiras a todo filme de faroeste, nem qualquer protecionismo que nos separe
do resto do mundo. Queremos sobreviver, desenvolver-nos, participar como
povos soberanos em nossos próprios campos culturais específicos, e cumprir
nossas responsabilidades em um mundo do qual agora estamos excluídos. A
noite do colonialismo causou muitas disputas entre nós; ainda precisamos avaliar
todas as consequências. Ela envenenou nossas potenciais comunicações com
outros povos; somos forçados a relações de dominação colonial. Temos apenas
ideias falsas e preconcebidas uns dos outros, impressas pelo racismo. Aqueles
que nos dominam se consideram “superiores”; eles desconhecem o papel de
nossos povos na história mundial.
Fomos colonizados e, depois, submetidos a uma dominação imperialista ainda
mais perniciosa. Embora não sejamos totalmente responsáveis por esse estado
de coisas, alguns intelectuais, escritores, cineastas, pensadores – nossos líderes
culturais e decisores políticos – são responsáveis por perpetuar essa dominação insaciável. Nunca foi suficiente apenas denunciar os nossos dominadores,
pois eles ditam as regras do jogo para seu próprio benefício. Alguns cineastas
africanos e árabes perceberam que o cinema, por si só, não pode mudar nossa
posição desfavorecida, mas sabem que é o melhor meio para a educação e a
informação e, portanto, para a solidariedade.
É imperativo organizar as nossas forças, reafirmar as nossas diferentes potencialidades criativas, e preencher o vazio dos nossos cinemas nacionais, regionais
e continentais. Devemos estabelecer relações de comunicação e cooperação
entre os nossos povos, em um espírito de igualdade, dignidade e justiça. Temos
a vontade, os meios e o talento para realizar este grande empreendimento.
Sem uma organização de recursos, não poderemos florescer em casa. Dezenas
de intelectuais, cineastas, técnicos, escritores, jornalistas e líderes africanos e
árabes tiveram que deixar seus países de origem, muitas vezes sem querer, para
contribuir com o desenvolvimento e o superdesenvolvimento de países que
não precisam deles, e que se utilizam de seus excessos para nos dominar. Isso
continuará, até que compreendamos a crucial importância de uma estratégia
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cultural e econômica, e criemos as nossas próprias redes de produção e distribuição de filmes, a fim de nos libertar de todos os monopólios estrangeiros.
Med Hondo, nascido em 1936 na Mauritânia, descendente de uma família de
escravizados libertos, chegou a Marselha em 1958. Lá, ele começou uma vida de
trabalhos informais, tomada de consciência política, e desenvolveu uma paixão
pelas artes dramáticas e pelo cinema. Depois de fazer dois curtas-metragens,
ele começou a filmar Soleil Ô (1970), um filme com um orçamento baixíssimo,
que foi filmado nos fins de semana. Apesar destas limitações técnicas, este
primeiro longa demonstra o domínio cinematográfico do diretor e uma forte
reflexão sobre a desilusão de um imigrante africano chegando em solo francês.
O encantamento dos primeiros momentos é substituído pelo amargor diante
do racismo cotidiano e o medo crescente de uma “invasão negra”.
Este filme já prefigura a temática das obras de Med Hondo. Um cinema,
ainda desconhecido na França, que questiona e desafia a relação entre o povo
africano e seus antigos colonizadores. West Indies (1979) ilustra perfeitamente esta
problemática através de um musical sobre o tráfico de escravizados e a servidão
das populações das Antilhas à cultura europeia. É também a emancipação dos
povos da África que está no coração do cinema de Med Hondo. Polisario (1978)
e Nous aurons toute la mort pour dormir (1977) documentam a luta armada da
Frente Polisario pela independência do Saara Ocidental. Em Sarraounia (1987),
Med Hondo evoca a vida da rainha africana de mesmo nome que resistiu com
seu povo contra os massacres perpetrados pela sanguinária missão VouletChanoine no final do século XIX.
Desde o registro formal de sua filmografia feito em 2015, Ciné-Archives administra os direitos de transmissão de seus filmes e trabalha para preservá-los e
promovê-los. Em 2017, seu primeiro filme Soleil Ô foi restaurado pela World Film
Foundation de Martin Scorsese no laboratório Immagine Ritrovata em Bolonha,
abrindo o caminho para uma redescoberta deste cineasta profundamente perpassado pela cultura marxista.
8 “O que é cinema para nós?”, escrito por Med Hondo, foi publicado pela
primeira vez na revista Framework nº 11 (outono de 1979) e reimpresso com a benevolente permissão da Framework.
88 Traduzido de African Experiences of Cinema, editado por Imruh Bakari
e Mbye B. Cham.
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TRANSGREDIR AS PROIBIÇÕES
PARA IR EM DIREÇÃO À LIBERDADE
DEPOIMENTO RECOLHIDO POR MELISSA THACKWAY
Tradução: Ruama Carvalo Louzada

Melissa Thackway: Você cresceu numa situação colonial. Você acha que isso
moldou sua visão?
Med Hondo: Eu não estava diretamente ciente disso quando criança, mas eu
me lembro das injustiças. Lembro que as autoridades francesas decidiram nos
impedir de aprender o Alcorão. Não por causa do Alcorão em si, mas eu não
entendia por que tínhamos que seguir os ensinamentos deles e não estes. No
início, quando eu entrei na escola, tínhamos um dia para o estudo do Alcorão.
Eles reduziram para uma hora por semana.
Mas como eu também era de uma família Haratine, ou seja, ex-escravizados – e
ainda via a escravidão sendo praticada na Mauritânia – até hoje, aliás – não entendia porque os franceses, que falavam tanto de seu país de Direitos Humanos,
não faziam nada a respeito. Eu ainda não tinha um olho de cineasta, mas essa
consciência de injustiça certamente me moldou.
Thackway: Você deixou a Mauritânia ainda bem jovem, primeiro para estudar
em Rabat.
Hondo: Sim, após meu certificado escolar, o diretor da escola veio ver meu pai
para dizer a ele que eu deveria continuar meus estudos, mas meu pai não tinha
dinheiro. Então eu fui para uma escola de hotelaria que tinha acabado de abrir
em Rabat, para fazer uma escola técnica de culinária hoteleira. Foi este caminho
que me levou à França em seguida, à Marselha, onde minha mala foi roubada no
primeiro dia. Lá, comecei trabalhando no porto, na parte de carga e descarga,
e mais tarde encontrei um emprego no ramo de restaurantes.
No início, o chefe não queria que os clientes me vissem, um homem negro. Mais
tarde ele decidiu me colocar na churrasqueira, para que eu pudesse ser visto
da sala de jantar, porque ele decidiu que parecia bom. A cozinha é como um
exército, tem uma hierarquia.
Thackway: Foi nessa época que você começou a ter aulas de teatro?
Hondo: Sim, um dia vi um anúncio de aulas de teatro, dado por um certo “Monsieur
Marseille”. Fui atraído ao teatro principalmente por um desejo de comunicar,
por um desejo de ser aceito. Mais tarde, soube que ele era judeu e que havia
mudado seu nome durante a guerra. Foi assim que aprendi o que aconteceu
com os judeus na Europa; não era uma história que nos ensinavam na África.
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Em Paris, continuei meus estudos. Eu comecei a entender o que é teatro: ler
Molière, Shakespeare, fazer exercícios de dicção para perder o sotaque. A senhora que nos ensinava a ser atores e a ser jovens bem educados era conhecida;
descobrimos que seu nome era Françoise Rosay, que ela era ex-membra da
Resistência e que conhecia professores e atores americanos muito famosos,
como Lee Strasberg, Elia Kazan. Ela tinha três filhos que trabalhavam na indústria
cinematográfica. Tudo isso me atraía, então um dia eu fui figurante, uns dias
depois fui figurante outra vez, e depois eu ganhei um pequeno papel na televisão
– era a época do início da televisão – e comecei a tomar gosto pela profissão. E
finalmente, eu disse para mim mesmo: até que esse trabalho não é nada mau.
Isso me trazia à memória minha família e meu país. Eu tinha um avô que tinha
um grande tambor. Ele ia nas aldeias, contava histórias, era o seu ganha-pão.
Ele falava com as pessoas para ganhar a vida. Eu disse a mim mesmo: “Meu
avô era ator”. Ele era um ator por necessidade, para ganhar a vida. Aos poucos,
eu gostei. Era diferente do trabalho monótono de um cozinheiro... Aqui, você
tinha textos para aprender, novos textos, textos complicados, exercícios para
perder o sotaque. Era uma ciência. Virou uma família. Eu encontrei uma espécie de proteção indireta, porque eu era um estudante entre os outros. E então
comecei a ler livros. Li Stanislavski, A Preparação do Ator. Descobri uma escola
que foi inspirada por este professor russo, Stanislavski, e da qual saiu Marlon
Brando, Montgomery Clift, todos estes atores que nos fascinaram no cinema.
Especialmente Bogart, Brando. Eu falei comigo mesmo: isso é maravilhoso!
Um dia, com dois outros amigos, a gente perguntou à professora Rosay: Mas
professora, por que a senhora não abre uma escola Stanislavski? Ou um Actor’s
Studio? “Ah, não!” – ela ficou brava. “Vocês querem que todos os esnobes,
todos os burgueses de Paris venham parar aqui!”. Ela era extremamente rígida,
mas nos ensinou que esta era uma profissão séria. Nós ficamos apegados a ela
e a seus filhos.
Thackway: E foi aí que você se tornou um ator profissional?
Hondo: Eu comecei a trabalhar com isso, a fazer pequenos papéis, figurações.
Mas percebi que você aprende um texto e depois ele desaparece. Você aprende
outro texto, e ele desaparece; o lado efêmero do teatro. O cinema permanece.
O trabalho dos atores permanece. O filme, você pode projetá-lo um ano depois,
três anos, quatro anos, dez anos, ele permanece. Enquanto o teatro... Você ensaia,
você atua e no dia seguinte não tem nada, acabou. Eu falei comigo mesmo: “O
cinema deve ser ótimo”. Comecei sendo figurante, para olhar atrás da câmera.
Alguns técnicos gostavam muito de mim, então eles me disseram: “Vai lá, pode
olhar. Vai em frente. Você tem alguma dúvida?”. Eles foram ótimos. Foi uma
época de entusiasmo que eu nunca mais vivi.
Thackway: E dessa forma você conseguiu aprender sobre cinema na prática?
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Hondo: Sim. E apesar do racismo, havia tantas ou mais pessoas que não eram
racistas e que eram pessoas incríveis, que estavam dispostas a ajudar e ensinar.
E foi assim que eu decidi fazer meu primeiro filme, com meu salário de ator figurante. Quando eu tive um pouco de dinheiro, comprei um filme para câmera,
aluguei o equipamento e filmei aos sábados ou domingos.
Thackway: Em Med Hondo, un cinéaste rebelle de Ibrahima Signaté, você
falou de seus sentimentos de solidão e sofrimento quando chegou à França.
Estes são sentimentos que encontramos em Soleil Ô. Este filme conta a sua
própria história?
Hondo: Sim, em parte, mas não apenas. Muitas coisas também foram imaginadas. O presidente de um país, o Tamorani, foi baseado na realidade, mesmo
que ao mesmo tempo eu tenha mostrado a realidade de forma simbólica. Eu
o chamei de “filme símbolo comunicativo”, porque eu sempre quis entender
o que estava acontecendo comigo. Tinha essa história real de um presidente
chadiano, um convidado da França, que vê uma prostituta e dá uma quantia
enorme de dinheiro para ela – isso me chocou, é claro. Algumas coisas eram
simbólicas, realistas, e outras simplesmente surgiram na minha cabeça. Muitas
pessoas diziam que era cinema de vanguarda... Eu não tinha pretensões. Eu
contei a história da vida como eu a vi, como a imaginei, como ela se impôs a mim.
Devo agradecer às pessoas que me ajudaram a fazer o filme, porque todos os
atores eram voluntários, não receberam um centavo. O técnico chefe e o operador de câmera estavam prestando serviço militar. Foi o primeiro filme deles – eu
estava ensinando eles a aprender – eles de um lado e eu do outro.
Quando o filme estava pronto, um dia recebi um cara do CNC, o Centro Nacional
de Cinematografia, que me disse: “Ouvi dizer que você fez um filme”. Na época,
as pessoas me diziam com frequência: “Você está fazendo um filme? Um curta-metragem?” E eu dizia: “Não, não, um longa-metragem”. “É mesmo?”, e as
pessoas me olhavam com curiosidade. Este cara do CNC me disse: “Gostaríamos
de vê-lo no CNC”. Então eu disse: “Tudo bem”. Eu pensava que o filme ia acabar debaixo da minha cama, porque quem ia ver aquele filme, hein? Pois eles
viram, e o filme foi para a Semaine de la Critique em Cannes. Eu nem acreditei.
Eu dizia para mim mesmo: “No fim das contas, o mundo não é tão ruim assim.
Com um pouco de coragem, você pode mudar as coisas”.
Depois deste filme, criei a companhia Shango, com o nome do deus do fogo e
da luz na cosmogonia africana – foi este símbolo de poder, o poder da amizade
acima de tudo, que me interessou. Em seguida, com o ator principal de Soleil Ô,
Robert Liensol, que tinha uma associação chamada Les Griots, criamos a empresa Griot-Shango. Começamos a trabalhar, a montar peças que obviamente
não faziam parte do repertório francês: Aimé Césaire, Kateb Yacine, autores do
Terceiro Mundo, das ilhas, da África, porque eu tinha conhecido muita gente – o
comércio triangular, se me permitem dizer – tinha muitos antilhanos, haitianos,
martinicanos, guadalupenses, e nós, africanos. Havia esta travessia, nós nos
encontramos aqui [em Paris].
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Thackway: Você descobriu todos esses autores, esses escritores?
Hondo: Sim, encontrei até alguns destes autores pessoalmente, constantemente
através da livraria Présence Africaine. Eu estava procurando qualquer coisa que
pudesse me ligar de uma forma ou de outra ao que chamo de minhas raízes.
Descobri os livros, e fui me apaixonando cada vez mais por isso: me tornar um
transmissor de ideias.
Eu lia incansavelmente, assim como eu ia ao cinema, sempre que tinha tempo,
às vezes o dia todo, a noite toda. Escrevia notas sobre filmes, como se eu fosse
um crítico.
Na época, eu gostava especialmente do cinema de vanguarda brasileiro. Um
filme que me impressionou foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber
Rocha. Mais tarde conheci Nelson Pereira dos Santos. Fomos jurados do Festival
de Moscou juntos. Eu também assistia ao cinema soviético de vez em quando.
Um tempo depois, conheci o Godard. Atuei numa peça de teatro de um afro-americano chamado LeRoi Jones, que tinha se tornado Amiri Baraka, que conheci
em Dakar, e foi assim que o mundo foi mudando na minha cabeça. Godard
decidiu pegar uma cena da peça que eu estava fazendo no Teatro de PocheMontparnasse – essa peça teve uma grande repercussão em Paris: “Uma peça
notável!”, “Extraordinário!”, “Um grande ator!”. Comecei a me sentir respirando.
Para Masculino-Feminino, Godard usou a cena que acontece no metrô, onde
ocorre um encontro entre uma mulher branca e um estudante negro. Godard
era amigo do diretor do teatro. Ele veio me cumprimentar um dia; ele era um
pouco sombrio, não era nada comunicativo, era um cara muito fechado... Fui
convocado. Fui ao metrô para fazer a cena. Quando nós íamos gravar, Godard
parou na minha frente e disse: “Escute, Med, você vai fazer exatamente o que
eu fizer. Se eu espirrar, você espirra, se eu virar à esquerda, você vira à esquerda,
e assim por diante. Você faz exatamente o que eu faço”. Nesse momento, eu
olhei bem pra ele e disse: “Olha, eu não aprendi o ofício de ator desse jeito. Eu
não sou um macaco treinado. Me diga tudo o que você quer e eu juro que farei
tudo para te deixar satisfeito. É só explicar o que você quer e eu vou fazer. Mas
eu não sou um macaco. Se você não quiser assim, vou para casa. Eu não preciso
de você, e você não precisa de mim”. Ele me diz: “Ok, então está bem”. Ele me
deixou pra lá, me ignorou completamente e foi até o ator favorito deles na época,
o ator da Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud; ele gravou o contracampo com ele.
Durou uma, duas, três bobinas – cada bobina dura dez minutos. Minha cena era
com a menina, eu tinha que dar a réplica. Eu dei a réplica uma vez, dei a réplica
novamente, e depois de um tempo eu disse, no meio da cena: “Já chega, isso é
um cinema de gente estúpida, é uma porcaria, não é cinema”.
As pessoas me diziam: “Você é louco, Med, é Jean-Luc Godard!” Mas eu não
queria saber! Quando acabamos de filmar, o Godard veio me dizer que a gente
ia sair para jantar, então eu disse: “Obrigado, eu jantei, almocei, já fiz tudo que
tinha que fazer”, e fui embora.
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Thackway: Houve uma verdadeira efervescência intelectual, uma circulação
de ideias e influências entre as diferentes cinematografias daquela época.
Os textos estavam circulando. Isso me lembra o manifesto Hacia Un Tercer
Cine, de Octavio Getino e Fernando Solanas.
Hondo: Sim, este é o aspecto mais positivo do cinema, da arte: quando ele
consegue escapar do povo do dinheiro, quando os artistas conseguem pegar
suas armas na mão, quando começam a fazer filmes e a se comunicar uns com
os outros. Foi um momento raro que, na minha opinião, existe menos hoje.
O filme La hora de los hornos, de Solanas, foi interessante. Deus e o Diabo na
Terra do Sol também, assim como O Leão de Sete Cabeças, que foi feito na África
por Glauber Rocha. Conheci o professor dele, Nelson Pereira dos Santos – que
se tornou um amigo. Ele era um cara incrível, era um gênio cheio de ideias e de
uma generosidade fantástica.
Thackway: Julio García Espinosa também defendeu o que ele chamou de
Cine Imperfecto, um cinema que questionava a relação entre o conteúdo –
revolucionário – de um filme e sua qualidade estética ou técnica...
Hondo: Quanto mais ideias o filme têm, novas ou não, mas ideias que dão
visibilidade às pessoas, mais chances ele tem de ser o filme mais bonito do
mundo. Até no cinemascope, se você tiver os meios. Essa foi minha teoria pessoal, porque eu experimentei a pobreza de fazer filmes com três centavos. Eu
nunca tive dinheiro, nunca. E eu falei comigo mesmo: “no dia em que eu tiver
dinheiro, eu vou fazer filmes bonitos para as pessoas, porque eu acho que as
pessoas merecem beleza”. Não que eu fosse a favor do conteúdo a despeito da
forma, de jeito nenhum. Eu tinha uma teoria sobre isso: eu pensava que o que
dava ao cinema sua forma era o conteúdo. Se você gravar um filme em campos
de algodão, são os campos que dão a forma. São os campos que estão lá, os
colhedores, as pessoas que trabalham, que são a forma do filme.
Thackway: No nome da sua companhia de teatro, tinha Xangô – o deus do
fogo, da raiva – mas também o Griô. Estou interessada nesta figura do griô.
Você vem de uma cultura oral, você se baseou nas histórias da literatura oral,
em seus códigos narrativos, para fazer seus filmes?
Hondo: Uma câmera é um objeto amorfo. Você pode fazer o que quiser com
uma câmera. É algo muito sólido que você tem em suas mãos, não é um griô,
que sonha com a teoria... Talvez entre meus antepassados, o griô tenha se destacado... Não sei. É muito teórico para que eu me lembre destas coisas.
Eu prefiro voltar um pouco em Soleil Ô. Eu estava falando do entusiasmo que eu
tinha, das pessoas que conheci. Agora temos que falar sobre a parte das ilusões
perdidas. É muito bonito ir para Cannes, mas eu descobri coisas terríveis. Eu fui
vomitar na praia porque estava muito desconfortável, porque vi pessoas lá que
vinham por dez minutos e depois iam embora, e no dia seguinte publicavam uma
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crítica de três páginas em um jornal. Eu não entendia muito bem a lógica... Mas
bem, o filme existe, e agora é preciso que ele seja visto. Foi aí que descobri que
havia expositores, distribuidores e produtores reconhecidos pela CNC. Em outras
palavras, você tinha que ter uma certa quantia de dinheiro depositada no banco,
certificada pelo banco, para que o CNC dissesse: Você pode ser um produtor. E
eu não tinha nada disso, nada mesmo. Depois disso, tive que encontrar um produtor que estivesse disposto a supervisionar o filme, para lançá-lo; eu encontrei
um. Depois tive que encontrar um distribuidor, e encontramos um: Sr. Maréchal
e Bertrand Tavernier, que era assessor de imprensa na época. Quando o filme
foi para Cannes, Tavernier o apoiou mais ou menos gratuitamente, porque ele
também era da revista Positif – na época havia várias revistas, que se atacavam
entre si - e Positif tinha defendido Soleil Ô, ao contrário da revista Cahiers du
Cinéma. Bem, eu encontrei todas essas pessoas e agora eu tinha que encontrar um cinema. As pessoas assistiram ao filme e disseram: “Não vai dar muito
dinheiro, as pessoas não vão assistir a esse filme, mas como é artisticamente
interessante, ainda faremos alguma coisa”. Na época, estava acontecendo a
“batalha” dos cinemas multi-salas. Em Paris, no Quartier Latin, eram necessárias várias multi-salas. Como havia um fluxo enorme de filmes, era necessário
mantê-los o máximo possível, colocá-los em cartaz três dias, duas semanas, o
que quer que fosse. Eles tinham que ser explorados ao máximo! E, verdade seja
dita: os exibidores, os proprietários dos cinemas, recebiam ajuda do CNC para
lançar filmes e levavam pelo menos 50% das entradas, enquanto nem sequer
pagavam por um cartaz de filme. Nada! Uma injustiça inacreditável. Eu estava
começando a descobrir tudo isso. E finalmente acabei no cinema Quintet em
Saint-Michel. Foi o Gourevitch quem tinha feito aquelas salas, em uma ruazinha
logo atrás da livraria Gilbert-Jeune. Eram oito salas, e na última sala, onde Soleil
Ô foi lançado, tinha oitenta assentos. Eu fazia debates todas as noites – era tudo
sério! – e mantivemos o filme em cartaz. No final da semana, fui até o distribuidor
e disse: “Mas eu não recebo nenhum dinheiro com isso? Fui eu quem fez o filme,
quem produziu o filme, quem colocou o dinheiro e tudo...”. Ele me disse: “Ah,
meu amigo, isso é outro assunto porque o filme paga – e olhe lá – o que custou
para ser exibido”. Eu falei: “Como assim?”, porque, além disso, não eram oitenta
assentos, eram cem, porque o proprietário tinha o que ele chamava de táxis
entrando durante a noite, clandestinamente, ou seja, assentos dobráveis que
ele acrescentava, porque era proibido pela segurança. Ele colocava os assentos
e no dia seguinte ele tirava, e quando anoitecia, colocava de volta. Enfim, o filme
foi exibido na França inteira, ficou três meses nesta sala, e eu nunca recebi um
centavo. Quando entrava algum dinheiro, ia para o produtor – Gray Film, eu
lembro bem. Louis Dolivet, reconhecido na indústria cinematográfica, tinha se
apaixonado pelo filme, mas era um vigarista! Resumindo, foi uma ilusão após
outra, e finalmente eu percebi que o mundo do cinema é um mundo de aves
de rapina! Aqueles que podiam fazer imagens, mostrar imagens, dar seu ponto
de vista sobre o mundo, sobre a sociedade, eram os burgueses, os ricos e não
os trabalhadores, não os empregados – estes não têm tempo, além do mais.
Descobri esta realidade e era com ela que eu ia continuar a trabalhar, sempre
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tentando dizer a minha pequena verdade.
Thackway: Então, você está à margem deste sistema...
Hondo: Sim, eu sou completamente marginalizado.
Thackway: É possível, porém, a partir das margens, criar um lugar de resistência? Não foi isso que você fez com seu cinema?
Hondo: Sim, mas francamente, eu gostaria de ter tido o mínimo de meios para
fazer filmes. Mas eu não me sinto facilmente desencorajado. Se as pessoas filmarem um filme em três meses, eu levarei seis meses, um ano. Quando tenho
filme, eu filmo. Depois que eu filmei, eu guardo. Quando eu posso editar, eu
edito. E depois o filme está feito, está pronto. E nesse momento, eu tenho uma
arma nas mãos: se você achar o filme interessante, me ajude a lançá-lo.
Thackway: Entendo que estas não são condições ideais de trabalho, mas
podemos dizer que isso te deu a liberdade de fazer o filme que você queria,
sem ter um produtor às suas costas?
Hondo: Eu não sei se é uma liberdade. De todo jeito, eram as únicas armas que
eu tinha. Eu não tinha meios para gravar sentado em uma cadeira, para dizer
Câmera! Ação! Corta! Eu era o produtor, o distribuidor, e às vezes até mesmo o
operador. Eu era todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso é liberdade forçada...
Thackway: Existe um certo discurso hoje, quando se fala da primeira geração de cineastas africanos, que repete que seus filmes eram muito didáticos. Entretanto, ao ler sua “Charte d’Alger”, publicada pela Federação
Pan-Africana de Cineastas (FEPACI) em 1975, que enfatizava claramente esta
vontade pedagógica, este desejo de despertar as consciências através do
cinema, também está escrito que o cineasta deve ser livre para expressar
sua criatividade. Portanto, não há dicotomia entre criatividade e consciência.
Hondo: Exatamente!
Thackway: Este discurso tende a minimizar a criatividade do cinema africano
deste período. Seu trabalho também tem sido criticado por ser didático...
Hondo: Dada minha situação histórica, minha situação pessoal e meu status
como imigrante, eu preciso entender. Não para acreditar, mas para entender.
Então, se a forma “didática” for útil para mim – e útil para aqueles que vêm ver
o filme – está ótimo! Prefiro isso a criar filmes abstrusos, que, de tanto tentar
complexificar, acabam se perdendo. Ah, “o didatismo deve ser evitado”. Por
quê? Vá e veja filmes muito sofisticados, eu não tenho nada contra isso. Mas
para mim, para o meu nível pessoal, pequeno, subjetivo, imigrante, é assim que

81

eu vejo as coisas. E eu preciso entender. Preciso que, de vez em quando, alguém
vá direto ao ponto e diga: isto é amarelo, isto é azul, isto é preto. Toda minha
vida eu quis entender, ao invés de acreditar. É o papel dos críticos e ensaístas
de decifrar, analisar e dar teorias, mas esse não é o papel do diretor.
Thackway: No livro de Ibrahima Signaté, você se descreve como “uma criança
das nuvens” em referência a suas origens nômades. Em uma concepção
nômade de vida, a fronteira não existe.
Hondo: Na verdade, nos primeiros tempos da África, não existiam fronteiras.
Meus pais iam de um lugar para outro – eram forçados, eram escravizados, eram
obrigados a cuidar do rebanho – mas podiam ir da Líbia para o Saara Ocidental;
não havia fronteiras. Não existiam carteiras de identidade. Você leva seu nome
no rosto. Tem uma anedota sobre um velho parente que queria atravessar a
fronteira argelina para ir à Etiópia e foi detido pelos policiais, que pediram seus
documentos. Então ele procurou no fundo de um saco de pele de camelo, procurou, procurou e encontrou uma cédula completamente rasgada e disse: “É
isto?”. “É isso aí” – o policial disse. “Onde está a foto?”, e ele diz: “A foto? O
que é isso? Não sei, não consigo me lembrar”. O policial insiste: “A foto, no
cartão...”, e ele responde: “Você quer parar de me incomodar?”. Ele pega um
pau e quer bater no policial, dizendo: “Eu estou te falando que meu nome é
filho de fulano de tal, eu venho de um lugar assim e assado, que eu estou atravessando a estrada, e você está me falando de papéis? Você acredita mais no
papel do que na minha palavra? Desapareça daqui!”. Esta é uma civilização que
desapareceu. O colonialismo destruiu tudo. O colonizador chegou, desenhou
de acordo com a vitória de tal país sobre tal e tal país oposto, e disse: “Coloque
uma fronteira, isso aqui se chama Gana, mais adiante vai se chamar Guiné...”.
Olhe para a África, ela está remendada, são feridas de faca.
Thackway: Teshome Gabriel fez referência ao cinema africano como “cinema
nômade”. Em seus filmes, há poucas fronteiras entre os diferentes registros,
estilos e formas, entre ficção, documentário, pseudodocumentário, animação...
Hondo: É sempre uma obrigação se expressar claramente. Você tem que encontrar a forma mais apropriada. Eu adorava animação, antes de mais nada porque
poupa muito tempo no processo de compreensão. Mas é tão caro de se fazer.
Em Soleil Ô, o filme começa com uma animação porque foi eficaz para o início
do filme, mas para esta sequência de animação, eu tive que encontrar um gênio
que fizesse de graça, caso contrário era muito, muito caro. Eu adorava animação.
Tem um pouco de animação em West Indies, em Sarraounia, mas eu não pude
continuar usando animação. É uma ferramenta extraordinária.
Thackway: Você, que viveu a maior parte de sua vida fora da Mauritânia, na
França; você descreveria seu trabalho cinematográfico como mauritano, como
diaspórico, como transnacional? Estes rótulos significam algo para você?
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Hondo: Eu não me importo muito. Eu fiz estes filmes como eu achei que deveria
fazer. Meu país não me reconheceu. Eu não estava pedindo reconhecimento,
mas pelo menos um mínimo de respeito pelo meu trabalho. Eu tenho minha
liberdade, sou um cidadão do mundo. Mais exatamente, eu sou um africano
da África. Não me importo com a Mauritânia, porque acho que as pessoas no
poder não merecem este país. E a maioria dos chefes de Estado, as organizações
estatais que lidam com a arte em geral e o cinema em particular, não querem
saber de cinema. Após 60 anos, 70 anos, em que estado está o cinema africano?
Você poderia me dizer em que estado ele se encontra? É lamentável. Não, filmes
africanos não fazem cinema africano. Laboratórios, ferramentas técnicas, estúdios de pós-produção, produtores, dinheiro, canais de distribuição... Os filmes
têm que circular de um país para outro. Você sabia que um filme marroquino
não é exibido no Egito? Um filme mauritano não é exibido na Tunísia. A França
investe uns trocados no filme e depois diz: O Instituto Francês produziu o filme
do Med Hondo, enquanto o censuraram do outro lado.
Thackway: Eu percebi que você tem uma cópia de Africa Unite, une histoire
du panafricanisme, de Amzat Boukari-Yabara na mesa na sua frente. Em seu
filme Fátima, l’Algérienne de Dakar, sentimos este desejo de unir o Norte e
o Oeste da África...
Hondo: Sim, eu sou fundamentalmente pan-africano! Estas fronteiras são completamente aberrantes. Algumas fronteiras estão fechadas porque há um conflito
de Estado entre o Saara Ocidental, Mauritânia, Marrocos e Argélia. As fronteiras
estão fechadas, e por isso as pessoas de dois ou três lados estão morrendo
de fome porque estão acostumadas a trocar produtos e mercadorias de uma
fronteira para a outra, como sempre fizeram durante séculos.
Thackway: O fato de viajar está no coração de muitos de seus filmes. Vemos
personagens viajando, como Jean em Soleil Ô, ou Yves em Lumière noire.
Vemos todas as etapas de sua longa jornada de Bamako a Gao. Além da
viagem real, a viagem é também e acima de tudo iniciática; é uma espécie
de busca.
Hondo: O homem é feito para viajar, se ele quiser. A terra inteira pertence ao
Homem, seja ele branco, cinza, amarelo, preto... pertence a ele. Não se pode
dizer que ele deveria ficar preso na Mauritânia por ser mauritano, de jeito nenhum. Segundo meu entendimento, ele deve ser capaz de se mudar, de mudar
as coisas, se quiser, de ir e chutar um formigueiro, se estiver atrapalhando ele
de passar, no seu trajeto para a Etiópia. O homem não é um prisioneiro do
Estado. Os poderes políticos criaram barreiras para monitorar as pessoas. Para
vigiar, para punir... Assim você fica quieto e deixa eles fazerem o que quiserem.
Thackway: No início de Soleil Ô, tem uma cena de Jean chegando na França,
ao lado da ferrovia com sua mala, sorrindo; no final do filme tem a mesma
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cena; nesse meio tempo, ele vivenciou uma desilusão total. Nesse momento,
ele levanta seu punho em uma saudação Black Power: uma estrutura narrativa circular...
Hondo: Sim, o círculo é um símbolo da movimentação das pessoas e do conhecimento recíproco. Nós circulamos, nos encontramos uns com os outros. O círculo é
um símbolo muito poderoso na África. Quanto a Soleil Ô, no final você tem chamas, o personagem que está lá, desesperado, sem saber para onde ir, querendo
partir, mas sem saber para onde; talvez para se juntar aos seus antepassados, para
ir para a floresta, para ir para o deserto, nós não sabemos... E é este simbolismo,
onde há chamas, que faz ele lembrar de uma Lumumba, assassinada, um Ben
Barka, assassinado, Che Guevara, assassinado, Malcolm X, assassinado. Quem
eram essas pessoas? Eles eram revolucionários. Revolucionários que queriam se
mudar. Malcolm X se mudou; ele foi para a África numa época em que a África
estava borbulhando de ideias. Ele voltou aos Estados Unidos e quis criar uma
organização pan-africana, a Organização da Unidade Afro-Americana, antes dos
Panteras Negras. Houve movimento, houve trânsito, e meu personagem, que
está completamente em pânico, perdido, tem uma epifania e vê os antepassados
que lutaram e diz para si mesmo que é preciso lutar, é isso.
Thackway: Você está construindo seu panteão decolonial...
Hondo: Eu queria fazer um filme sobre Che Guevara no Congo. A história de
Lumumba, Malcolm X ou Ben Barka é clara, mas não há filmes sobre esses personagens que sejam iguais à história. Spike Lee fez um filme [sobre Malcolm
X] onde Denzel Washington interpreta um cafetão; ele insiste em prostitutas,
mesmo que este seja apenas um pequeno aspecto do personagem. Felizmente,
Amiri Baraka disse que era um filme estúpido. Especialmente porque as pessoas
precisam desse tipo de filme. Não apenas negros ou mestiços, os brancos precisam deles, todos precisam destes filmes sobre estes personagens, para saber
o que eles eram, por que se mudaram. E você tem que ter muito, muito cuidado
para não perder seu filme, porque ele é precioso, é um diamante.
Estes filmes são raros.
Thackway: No fim de Soleil Ô, o personagem que corre na floresta me lembra Fanon, que em Os condenados da terra descreve que muitos de seus
pacientes em uma situação colonial sonhavam em correr: “A primeira coisa
que o nativo aprende é a ficar em seu lugar, a não ir além dos limites. É por
isso que os sonhos dos nativos são [...] sonhos de ação [...]. ‘Eu sonho que
salto, que nado, que corro [...] que atravesso o rio em um só passo’”.
Hondo: Sim, é isso mesmo! Concordo plenamente com isso. Eu não tinha isso
em mente quando estava fazendo meus filmes, obviamente – embora eu admire
muito Frantz Fanon; eu conheço toda sua família, conheço sua esposa, seu filho.
É exatamente isso: é proibir você de se mudar de onde você está, manter sua
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boca fechada. Trabalhe sem pedir o que lhe pertence, sem pedir seu aumento
salarial. “Você pode ir ali, mas não vá lá.”; “Lá, é proibido.”; “Você tem documentos, tem dinheiro?”; “Não se mexa!”. Foram todas essas proibições que tentei
transgredir, para ir em direção à liberdade. Para ser livre. Não vamos nos divertir
fingindo que o mundo é belo, gentil, maravilhoso, que as fronteiras são naturais...
Thackway: Isto traz à mente a figura do nèg marron que você evoca no seu
filme West Indies - Les nègres marrons de la liberté. Você é um cineasta
marron, nesse sentido?
Hondo: Sem dúvida. Pela minha condição histórica, sou marron. Sou marron
porque estou sempre sendo perseguido. Seja por censura ou porque quase
perdi minha vida por causa de um filme no festival de Cartago. Eu conto isso
raramente, porque as pessoas vão pensar que estou fantasiando. Apresentei
West Indies e no dia seguinte fui à conferência-debate para enfrentar a crítica
e o público. Um jornalista veio me ver e me avisou que havia um grupo de pessoas que iam me intimidar com perguntas, pessoas do Partido Baas, um partido
pan-árabe criado por Michel Aflaq, que estavam furiosos com o filme. Eles me
condenaram por ter colocado um árabe que aceita escravizados no filme. Eu
disse: “Escutem, se vocês quiserem falar sobre alguns árabes – eu digo alguns
árabes, não os árabes – e a escravidão que eles praticaram na África, eu posso
falar com vocês sobre isso, eu sou o filho de um escravizado. Vamos falar sobre
isso! Mas o personagem do filme não é um árabe, ele é um Haalpulaar. Vocês
sabem o que é um Haalpulaar? Não, obviamente vocês não sabem. O simples
fato dele estar usando uma vestimenta branca faz vocês acharem que ele é um
árabe!”. Mas eles gritaram que era um filme anti-árabe e que eu tinha que ser
arrastado para fora, porque eles estavam prontos para me matar! Em seguida,
houve uma reunião da Liga Árabe que pediu minha expulsão e que o filme fosse
retirado da competição. Mas o júri recusou unanimemente, e eu até recebi uma
carta de apoio da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que estava
na Tunísia na época. Chegou a noite da premiação – eu estava assistindo à cerimônia final. Na hora da declaração do melhor filme, as pessoas começaram a
vaiar, quebrar cadeiras, a gritar: “Isto não é cinema!”. Em seguida, anunciaram
que West Indies ganhou o Prêmio Especial do Júri. As pessoas gritaram de alegria e eles tiveram que apresentar West Indies no final da cerimônia em vez do
primeiro prêmio, caso contrário o público iria quebrar tudo!
Thackway: Você volta frequentemente à História com um “h” maiúsculo
em seus filmes, particularmente um filme como Sarraounia, para restaurar
capítulos ausentes da História hegemônica, eurocêntrica – neste caso, a
História das conquistas coloniais. Por que este desejo de recontar, de restaurar a História?
Hondo: Eu não o reconto porque não foi dito! Ou quando é dito, é desprezado,
é fragmentado. Eu simplesmente falo à África, aos africanos, porque eu sou um
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pan-africanista acima de tudo, e se a África não se unir em breve, não haverá
mais africanos! Quando eu desaparecer, posso dizer que deixei uma pequena
contribuição aos africanos por dizer a eles: “Não baixem a cabeça. Vocês são
tão dignos quanto qualquer europeu. Defendam-se! Não se deixem intimidar.
A mensagem que eu quero transmitir é essa”. Eu não estou mudando nada na
história. Sarraounia é uma história autêntica. E eu tive muitos problemas por
ter feito esse filme. Ele foi censurado. Foi necessário que jornalistas franceses
em Cartago viessem me dizer: “Olha, o nosso embaixador está dizendo que
não é possível! Vários filmes foram censurados, mas não conseguem se livrar
de você!”, ele disse. “É você quem nos conta a nossa própria história. Estão nos
contando mentiras!”. Bertrand Tavernier pediu ao CNC uma sala pública para
exibir Sarraounia porque, segundo ele e outros jornalistas e críticos, esse era o
maior filme africano. Ele pediu o cinema, e o Sr. Clément, que era o diretor do
CNC na época, negou, dizendo: “Eu não quero ouvir mais nada sobre isso! Eu
prezo pela minha carreira! Tem alguém que me telefona o tempo todo! Não vou
te dar o espaço! Sai daqui!”. Tavernier protestou, dizendo que se tratava de um
salão público. Ele me disse: “Mas isso não é possível!”. E eu disse: “Sim, sim, é
possível, eu estou te dizendo que estou censurado em todos os lugares” – ele
não queria acreditar em mim!
Thackway: A gente pode observar a não-linearidade dos contos, a forma
como os diferentes fios narrativos são sobrepostos e entrelaçados, e a não-cronologia da história oral. Estas estruturas orais influenciaram seu desejo
de transmitir?
Hondo: Sim, sem dúvida. Para contar uma história, você pode contá-la do início,
do final, tanto faz. Você pode começar uma história, deixar ela lá, e quinze anos
depois retomá-la, começar de outro ponto. Isso está na tradição oral africana.
E tem outra coisa, se você ler Cheick Anta Diop, se você ler Théophile Obanga,
que foi discípulo de Cheick Anta Diop, a civilização do mundo começou onde
hoje é o Congo. Temos dois grupos, um que subiu para o Nilo e depois para
a Ásia, e o outro que foi para a Europa. Portanto, tudo isso é uma raiz única e
uma só raça humana, mas sempre nos empurram mentiras e sujeiras para nos
dividir. É um absurdo. Tudo isso tem que ser dito, um pouco de cada vez e,
talvez, no final, as pessoas entendam. Cheick Anta Diop passou toda sua vida
demonstrando cientificamente as coisas, e foi preciso uma reunião em 1970 no
Cairo com especialistas, antropólogos, para reconhecer a legitimidade do que
ele havia defendido cientificamente durante quarenta anos. Eles não queriam
ouvi-lo dizendo outra vez que o preto e branco são iguais. Isso também significa
que eu tenho feito pouco. Eu gostaria de ter feito muito mais. Estou chegando ao
fim da minha vida e eu realmente lamento; há muitos assuntos que eu gostaria
de ter tratado, muitos!
Quanto aos filmes, eles vão ser conservados, o que é uma coisa boa; eles vão
ser lançados em DVD. Soleil Ô acabou de ser restaurado pela Film Foundation
e pelo World Cinema Project em colaboração com a Federação Pan-Africana de
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Cineastas (FEPACI) e a UNESCO. E agora eles vão tentar restaurar Sarraounia.
E é isso aí.
Melissa Thackway é pesquisadora e tradutora independente. Leciona Cinema
Africano na Sciences-Po e na INALCO, em Paris. Publicou Africa Shoots Back:
Alternative Representations in Sub-Saharan Francophone African Film (James
Currey / Indiana University Press / David Philips) em 2003, e é co-autora com o
cineasta Jean-Marie Teno de Reel Resistance – The Cinema of Jean-Marie Teno
(James Currey, 2020).
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MED HONDO NA BAHIA:
CINEMA E MEMÓRIA PARA
PASSAR A LIMPO A HISTÓRIA
AMARANTA CESAR
O que restaria dos feitos e das proezas, se não existissem os griôs?
Com suas ricas memórias e suas canções coloridas, eles os fazem viver para sempre.
Que proeza sobreviveria sem essas canções?
O que restaria da ação dos homens quando eles desaparecessem e seu corpo virasse pó?
Só um esquecimento profundo.
O esquecimento ama as cinzas.
As cinzas mortas e frias após um incêndio na savana.
Porque o homem tem memória curta.
Mesmo as proezas mais gloriosas não sobreviveriam ao tempo,
sem a devoção eterna dos griôs e dos cantores.
Eles as imortalizam.
E as mantêm vivas através das eras.
(canção final de Sarraounia)

Essa canção embala, na voz de um griô, a cena final de Sarraounia (1986), longa-metragem grandioso de Med Hondo, que narra a batalha de Lougou, em
1899, conduzida pela chefe guerreira e sacerdotisa dos Aznas, subgrupo não-muçulmano dos Haussá – grupo étnico que, na Bahia, neste mesmo século,
integrava levantes como a Revolta dos Malês (1835). Sarraounia foi a mulher
capaz de conjurar uma união anticolonial multidimensional, e inter-religiosa,
entre povos e espíritos para vencer os invasores bárbaros franceses e expulsá-los
do território africano. São essas palavras finais do filme heroico de Med Hondo,
filmado no Burkina Faso sob o comando de Thomas Sankara, que, aqui, guiam
os registros que fui recuperando para reacender a voz do cineasta mauritano,
neto de griô, ancestral dos cinemas africanos, na tentativa de manter vivas as
lições que ele espalhou pela Bahia, quando da sua visita a estas paragens, em
novembro de 2009, dez anos antes do seu falecimento. Esse “monumento do
cinema africano”, como o definiu Mahomed Bamba, esteve em Salvador para
exibir Sarraounia (1986) e Sol Ô (Soleil Ô, 1970), seus dois filmes de longa-metragem mais conhecidos e festejados, e para, como portador da memória viva do
cinema, nos contar parte de sua história, durante a Mostra 50 Anos de Cinema
da África Francófona.1
1. A mostra, que ocorreu em Salvador, entre 27 de outubro e 04 de novembro de 2009, foi curada por
mim, com produção da Tabuleiro das Baianas Produções. Portando em seu título as contradições neocoloniais presentes nos esforços de difusão mundial dos cinemas africanos, frequentemente apoiados
por instituições francesas, o evento tirava proveito, estrategicamente, do Ano da França no Brasil (evento
nacional de grande porte e de financiamento bilateral) para fazer chegar ao Brasil, de modo inédito pela
sua amplitude, um conjunto de 50 obras da cinematografia africana. Um bom número desses filmes
foi exibido pela primeira vez no Brasil, a exemplo dos filmes de Désiré Écaré, como Rostos de Mulheres
(Visages de Femmes, 1983). Alguns clássicos, inéditos nas salas de cinema da Bahia, tiveram exibição em
35mm, tais como Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, 1973) e Yeleen (Souleymane Cissé, 1987). E Cabascabo,
antológica estreia de Oumarou Ganda na direção, teve uma rara exibição em cópia 16mm.
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Neste texto, a convite da curadora Janaína Oliveira, que tem sustentado aguda
defesa da importância de historicizar os feitos, revisito essas ocasiões em que
Med Hondo nos ofereceu seu testemunho e sua presença na Bahia, como uma
oportunidade para olhar no olho do tempo, fitar suas tramas e renovar a crença
de que a história é tecida também diante da gente, com a gente, estejamos ou
não atentas. E, conforme as lições do mestre, para fazer cinema não se pode
estar desatenta à história, porque o cinema tem o privilégio de poder passá-la a
limpo. “É preciso limpar o sangue, limpar a mesa, limpar a memória e o cinema
faz isso” 2, ele nos disse às margens da Baía de Todos os Santos. “Aquele que não
conhece seu passado vive mal seu presente e constrói ainda pior o seu futuro”,
arrematou, com a força de sua voz que dispensava o microfone.
Foi numa lição de cinema – assim chamada porque masterclass soava neocolonial demais em sua presença – que Med Hondo encontrou estudantes da
primeira e da segunda turma do curso de cinema e audiovisual da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Ali, suponho, Med Hondo sabia que sua
voz urdia um trabalho de semeadura. “O cineasta não é um demiurgo; é um
artesão. O cineasta é um trabalhador. O cinema é um trabalho como outro qualquer, é uma cozinha, onde se prepara uma comida”, defendia, excomungando
qualquer forma e desejo de cinema autocentrado, deslumbrado e interessado
em dinheiro, como a “militância do lucro hollywoodiana”. Uma recusa que era
visceral, fazendo-o até mesmo vomitar na praia de Cannes, quando esteve
no festival, para exibir Sol Ô, entre aquela gente que “parecia extraterrestre”.
Restou da experiência uma indagação-indignação: “são essas pessoas que decidem quais são as imagens que são feitas pelo mundo?” E então, à pergunta
da plateia “quem foi seu mestre?”, veio uma resposta, a princípio curta e grossa,
“eu mesmo!”, que se desdobrou na sua complexidade para muito além das
referências cinéfilas que rondam e sustentam as decisões de quem determina
que imagens devem existir.
Nascer numa família pobre do norte da Mauritânia e ter acompanhado, na
infância, o avô griô em suas andanças e contações determinam o marco inicial
da autonarrativa de Med Hondo. Tempos depois, no exílio na França, quando
realizou diversos trabalhos subalternizados, foi a memória da capacidade de
comunicação do avô que o levou a estudar teatro. “Pensei no meu avô e disse
a mim mesmo: tenho que encontrar uma forma de me dirigir às pessoas com
as quais eu trabalho”. Posteriormente, fundou uma companhia teatral formada
por trabalhadores africanos e com eles realizou Sol Ô (1970). Sua impressionante
estreia no cinema, cuja matéria é justamente a vivência imigrante numa Paris
colonial e racista, realizou-se com os conhecimentos adquiridos de modo autodidata, escrevendo continuamente para si mesmo sobre os filmes que assistia
e trabalhando em pequenas funções em sets de pessoas conhecidas. Sol Ô
(1970), com sua singularidade formal pungente, entrou na seleção do Festival
2.Todas as citações de Med Hondo presentes neste texto foram retiradas do registro audiovisual (não-publicado) da Lição de Cinema com Med Hondo, conferência que proferiu no dia três de novembro de
2009, no cinema do Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador, Bahia, como parte da programação
da Mostra 50 Anos de Cinema da África Francófona.
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de Cannes e rodou o mundo em “sessões sempre marginalizadas” e que não
foram suficientes para que produtores decidissem financiar suas obras seguintes.
A dificuldade persistente (não seria mais certo falar de boicote? de racismo?)
rendeu-lhe um tom grave e indignado, mas não lhe usurpou a verve, a paixão.
Em 2009, nesta viagem à Bahia, ele contava ter 16 projetos “dormindo”, no
aguardo de financiamento e esperava ainda realizá-los. Lembrando o título de
um de seus filmes, Nous aurons toute la mort pour dormir (Nós teremos todos a
morte para dormir), deixou uma única frase interrompida, a pairar – coisa muito
rara na sua retórica incisiva e precisa: “a vida é muito curta, a gente vive muito
pouco tempo e desaparece...”
Entre casos, contos e anedotas que iam conferindo uma impressionante
materialidade histórica às suas obras, um pensamento vivo sobre cinema se
formava na interlocução com jovens estudantes recém-chegados numa universidade e num curso de cinema também muito novos. “Não se pode falar de
cineastas como uma abstração. É preciso falar do contexto de onde surgem os
cineastas”, teorizou, recuperando a dignidade dos estudos contextuais tão renegada por pesquisadores e críticos. A esses, ele lançou uma convocação: “Para
melhor criticar nossos filmes, venham nos ver filmar, venham nos ver trabalhar.
Fala-se muito de cinema, cinema... E nunca de trabalho”. E nos alertou para algo
fundamental, cujos sentidos fizeram-se bem vivos alguns anos depois, quando
a conjuntura que deu origem à UFRB e aos seus cineastas era fortemente golpeada: “O cinema é resultado de uma dinâmica histórica”.
A sua geração se inscreve em um movimento da história movido pelo signo
da liberdade e da revolução, do qual ele se considerava resultado e testemunha,
conforme sintetizou na sua fala:
Nós nascemos no momento das independências, da luta pelas independências
africanas, e nós lutamos todos pelo pan-africanismo entre nós. Nós nascemos
assim: com um sonho em comum. Foi esse elo entre nosso povo e seus dirigentes que nos incitou a pegar uma câmera, a testemunhar nossas vidas e a apoiar
determinados dirigentes que seguiam na boa direção. E nós o fazíamos de modo
totalmente livre. Não trabalhamos para Estados e chefes de Estado. Nós éramos
livres para fazer os filmes que queríamos. Nós éramos diferentes e fazíamos filmes
diferentes. Mas tínhamos o mesmo objetivo. Havia uma emulação entre nós. E
nos perguntávamos que filmes nós deveríamos fazer.
(...) Esse movimento perdurou uma quinzena de anos. E tivemos uma multiplicação
de golpes militares e quando esses regimes militares se instalaram, evidentemente,
não cuidaram do cinema, da cultura, da educação, da saúde, não estavam interessados em cuidar do povo, eles se ocupavam apenas de seus poderes. Então,
nós fomos presos como ratos.
(....) De repente, tudo mudou. E, depois, aparece o que o Banco Mundial e Fundo
Monetário Internacional chamam de “reajustamento estrutural”. Todos os bens
públicos foram privatizados, inclusive as lixeiras. Hoje, não sei como os jovens
cineastas se organizam e nem se eles se perguntam que filmes devem fazer.
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A lição de cinema de Med Hondo sucedeu à exibição de Sol Ô (1970). Seu
primeiro longa-metragem foi também o primeiro filme africano assistido por
boa parte do público ali presente. Este evento marca, por exemplo, o contato
inaugural com a cinematografia africana da cineasta Larissa Fulana de Tal, naquela ocasião graduanda em cinema e audiovisual na UFRB. A Med Hondo, ela
endereçou uma questão sobre a posição da câmera em Sol Ô que, em suas
palavras, “parecia dialogar com o espectador”. Ele abriu um sorriso, em seguida
arregalou os olhos e, com gravidade e impostação na voz, respondeu:
A câmera é um objeto neutro, o que importa é o olho que está por trás dela. Toda
a diferença entre os cineastas reside neste fato: qual olhar nós portamos sobre
uma sociedade, quais são as mulheres e os homens que carregarão nosso olhar?
Dito de outro jeito: para que fazer cinema?

Pouco tempo depois, Larissa Fulana de Tal fundaria, junto a outras/os colegas do curso de cinema, o Coletivo Tela Preta, que assina importantes obras
do cinema negro brasileiro contemporâneo, a exemplo de Cinzas (2015), curta
que Larissa dirigiu como trabalho de conclusão de curso e que porta assumida
inspiração num dos filmes inaugurais da cinematografia africana: O carroceiro
(1963), de Ousmane Sembène, contemporâneo de Med Hondo. Hoje, passados doze anos daquele evento, Larissa Fulana de Tal me conta que o nome de
sua produtora, “Olhos Abertos”, deriva de um “momento forte de reflexão”:
“mesmo se eu perder meus equipamentos, minhas ferramentas, eu permaneço
com meu olhar” 3. É ela quem me chama a atenção para essa ressonância entre
o pensamento que fundamenta o nome de sua produtora e, portanto, o seu cinema e as palavras de Med Hondo, ditas há mais de uma década e que estavam
perdidas, pelo menos conscientemente, na sua memória. Tal reverberação, por
sua vez, não deixa de ser obra da história, essa fundação batida para aliançar
tempos. Med Hondo não sabia, mas chegava à Bahia, em sua única passagem
por essas terras chamadas brasileiras, quando uma geração de jovens cineastas
negras estava em gestação e pouco tempo depois provocaria (com filmes, gestos,
arranjos produtivos, associações, festivais, mostras, críticas etc.) a comunidade
de cinema do Brasil a se perguntar: que filmes devemos fazer – e incentivar,
financiar, assistir?
As ressonâncias que vibram em torno da presença de Med Hondo na Bahia
expandem-se, no entanto, não apenas na direção do futuro. Trata-se de uma
aliança temporal ao modo de uma encruzilhada, com suas sete flechas. Revisitando
os registros deste momento, encontro um e-mail (redes sociais, então, não existiam) endereçado coletivamente a um grupo de amigas, parentes e parceiras por
Makota Valdina, professora, liderança do candomblé congo-angola e militante
negra baiana falecida em 2019, em que ela replicava a divulgação da exibição de
Sarraounia: “Fui hoje e gostei muito. Principalmente da fala do cineasta africano
no final. Vale a pena” 4. Certamente, Med Hondo não se importaria em não ser
3. Larissa Fulana de Tal, em comunicação privada com a autora em seis de novembro de 2021.
4. Makota Valdina, em comunicação privada com a autora em 29 de outubro de 2009.
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nomeado nessa divulgação e figurar ali como representante de uma categoria,
já que era assim que enfaticamente se definia: “eu sou um cineasta africano.
Ainda que eu vá filmar no Polo Sul, eu serei sempre um cineasta africano. Eu
serei um cineasta africano até a minha morte, até o fim” 5.
E o sentido profundo dessa afirmação dita com gravidade, em alto e bom
som, está para muito além da disputa crítico-teórica em torno de tal noção.
Trata-se de uma evidência histórica, revelada numa anedota que tem como
cenário o Fespaco, o lendário Festival Pan-africano de Cinema e Televisão de
Ouagadougou. Em uma das longas filas para entrar em uma das sessões lotadas
do festival, estava um velho aldeão, com toda sua grande família. O velho reclamou, sacudindo indignado a sua bengala, ao testemunhar ministros e homens
políticos furando a tal fila. O resto da história, nas palavras encenadas de Med
Hondo, envolve um diálogo entre os dois:
Eu fiz uma pergunta a esse velho: meu tio, o que você está fazendo aqui?
Ele me respondeu: eu espero para ver um filme.
— Que filme?
— Um filme africano.
— Você conhece o nome do realizador do filme?
— Não, é um africano. Eu vim ao cinema ver um filme africano.

A velha professora candomblecista do quilombo urbano da cidade da Bahia
comunga com o velho aldeão das savanas do Burkina Faso um entendimento
comum, em que o cinema não se encerra nas autorias, pelo contrário, é mais um
gesto, entre muitos, na sofisticada e poderosa trama de um coletivo pancontinental e transtemporal. E na lucidez de Med Hondo, a parte dos cinemas africanos
neste amplo trabalho de re-conexão apresenta-se na sua materialidade histórica:
Não nos esqueçamos que nossos ancestrais foram considerados como bens, como
mobílias. Vocês se dão conta de quantos filmes é preciso fazer para dizer aos
humanos “eu sou um humano como você”? É por isso que o cinema para nós
pode ser tão importante.

Não lhe interessava, por isso, ser um cineasta fora das categorias, um “cineasta simplesmente”, um “cineasta e ponto”. Ser cineasta, para Med Hondo, é
participar de uma tessitura transatlântica e imemorial de “desejos de liberdade
e transformação”.
E não é por acaso, pois, que as palavras que escreveu para a sua grande
heroína, para serem proferidas na conclamação da vitória de seu povo sobre a
barbárie colonial europeia, ecoa as vozes das mulheres negras desta terra da
Bahia, como Makota Valdina, que se fizeram tão presentes na ocasião da visita
de Med Hondo à Salvador.
5. Esta afirmação foi proferida em uma mesa redonda que dividiu com Mahomed Bamba e Catherine
Ruelle, na ocasião da Mostra 50 Anos de Cinema da África Francófona, ocorrida no Cine Teatro Molière
na Aliança Francesa de Salvador, em quatro de novembro de 2009.
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Irmãs e irmãos vindos de outras terras, nós temos costumes diferentes, crenças
diferentes, mas nós compartilhamos o mesmo desejo de liberdade. (...) Ter vencido
o tirano honra vocês e honra todos os negros. Irmãs e irmãos vindos de outras
terras, nossa comunidade é tolerante: cada um com seus costumes e princípios.
Venerem os deuses que quiserem, o céu, a terra, o fogo, o relâmpago ou os crocodilos! Rezem do jeito que quiserem, sua alma é sua responsabilidade. Ninguém
desprezará seus costumes ou uso que fizerem de seus bens ou de seus corpos.
Respeitem nossas oferendas e nós respeitaremos as suas. Em terra dos Aznas,
amem a dignidade e a fraternidade. Seremos primos. Família próspera! Irmãs e
irmãos vindos de outras terras, sejam bem-vindos e devemos aprender que para
ficar livre, é preciso travar um combate incessante! (trecho do filme Sarraounia)

Amaranta Cesar é professora e pesquisadora em Cinema e Audiovisual da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É Doutora em Estudos Cinematográficos
pela Universidade de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, possui pós-doutorado pela
Universidade de Nova Iorque (NYU) e pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Além disso, é idealizadora do CachoeiraDoc – Festival de Documentários
de Cachoeira e tem participado de diversos festivais de cinema nacionais como
curadora, júri e conferencista.
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INTRODUÇÃO A “COURS COURS,
CAMARADE, LE VIEUX MONDE EST
DERRIÈRE TOI – THE CINEMA OF MED
HONDO”, ARSENAL, 23/08/2017
BRIGITTA KUSTER
Tradução: Sara Ramos

A produção cinematográfica e cultural trabalha no aparente interminável fim
da história e da ordem colonial – isso pode ser considerado o tema central e
a motivação da abrangente obra de Med Hondo, que surgiu desde o final dos
anos sessenta.
Dentro do quadro do interminável fim do colonialismo, até mesmo como
espectadores de cinema, nenhum simples “nós somos” ou “podemos” está
disponível para qualquer um de nós. Não há respaldo para tais movimentos,
nenhuma opção de reticência ou contenção, mas sim a invocação de um “eu”
como sujeito da escrita de si (“écriture de soi”, Achille Mbembe). É uma reivindicação radical e um convite à humanidade em meio a relações definidas pela
coerção, força e violência.
A obra e a autoria de Med Hondo operam dentro do espaço da cisão colonial
– entre o significante autoritário da cultura e sua articulação como diferença –,
e no interior das consequências e reconstruções desse espaço de duplicidade.
No entanto, a postura confrontadora e dinâmica do Med Hondo, sem interesse
em gestos de conciliação, foi repetidamente um grande desafio para nós, curadores, ao longo do desenvolvimento do projeto e na fase da sua realização.
Esta intransigência, força e impulso rumo à libertação constituem a fonte da
vigorosa vibração da obra cinematográfica, única, de Med Hondo. E, no entanto,
constituem também a fonte de uma experiência, muito pessoal, de incerteza
fundamental. A lição que o Cinema de Med Hondo me ensinou é a experiência
de ser relegado a um lugar dentro do qual, pelo menos no contexto internacional, discute-se como uma “geografia racial”. Isso não é simplesmente algo
pessoal, uma experiência individual, mas muito além. É sobre uma inevitável
atribuição que ressoa com as relações geopolíticas, de um jeito que parece
pessoal e corporal – não apenas no sentido de conjunções e transições em relação a outros locais e povos –, mas também como descontinuação, rupturas,
silêncios intransponíveis, ou como uma parede, que te incumbe de encontrar
uma resposta por conta própria e trilhar seu próprio caminho.
Nesse sentido, o Cinema de Med Hondo não representa; ele subverte a base
das categorias confiáveis; ele desafia as suposições. Ele prospera na tensão e
nas forças que atuam entre as posições. Uma maneira apropriada de celebrá-lo
é permitir-se sucumbir à sua inquietação, é engajar-se em sua incisiva inventividade e crítica, em seu humor mordaz, para abraçar sua audácia na forma e
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no alcance estético, sua atualidade surpreendente e estranhamente elevada,
ao mesmo tempo que se reconhece como os filmes de Med Hondo revelam seu
universalismo e suas cine-geografias.
Cours, cours camarade, le vieux monde est derrière toi – Corra, corra, camarada, o velho mundo está atrás de você – este slogan do movimento francês
de 1968 chegou até nós através do filme Soleil Ô (1970), de Med Hondo, em
uma cena com Robert Liensol, o ator principal do filme, caminhando ao longo
de uma parede de fábrica enquanto procura por emprego, em Paris. Fugir do
terror constante do presente – aqui, do racismo e da (super) exploração – é uma
atividade, nunca uma conquista. Niemand kommt dabei ungeschoren davon,
ninguém escapa ileso ou de maneira leve. Você nunca escapa porque aquilo do
que você escapa está sempre atrás de você e em você. Respira em seu pescoço
(es sitzt dir im Nacken). É por isso que você corre. Não necessariamente para
progredir, para avançar, mas para acelerar, antecipar, para ser mais rápido que
o velho mundo, ultrapassá-lo. Pas avancer, mais devancer. Voe diante de uma
realidade da qual você faz parte, para fora de uma certa memória e história a
que está submetido. Este é um convite para o futuro; para o futuro do cinema
de libertação de Med Hondo.
Este foi o discurso introdutório de Brigitta Kuster a uma retrospectiva multidisciplinar sobre a obra de Med Hondo, em 2017, Berlim, de sua curadoria em
parceria com Marie-Hélène Gutberlet e Enoka Ayemba, e em colaboração com
Arsenal Kino, Savvy Contemporary, silent green Kulturquartier e Archive Kabinett.
Brigitta Kuster, berlinense, é uma pesquisadora cultural e artista sobretudo
interessada em estudos visuais e cinematográficos, pós e anticolonialismo, bem
como estudos de migração e fronteira. Seus trabalhos no campo da arte têm sido
frequentemente criados de forma colaborativa com várias constelações de produtores culturais interdisciplinares e de orientação sócio-crítica. Atualmente, ela
trabalha como professora júnior de teoria cultural e estudos de cinema com foco
particular em gênero, na Universidade Humboldt, em Berlim. Suas publicações
recentes incluem Grenze filmen. Eine kulturwissenschaftliche Analyze audiovisueller
Produktionen an den Grenzen Europas (2018) e Choix d’un passé – transnationale
Vergegenwärtigungen kolonialer Hinterlassenschaften (2016).
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MED HONDO E OS RASTROS DA ÁFRICA
MARCELO R. S. RIBEIRO
Se o cinema interessa a Med Hondo porque “é uma arte que deixa rastros”, como
diz o cineasta em conversa com Ibrahima Signaté (1994), é preciso que tentemos
compreender como o trabalho da produção de rastros opera em seus filmes.
Seu desejo de praticar “uma arte que deixa rastros” deve ser compreendido,
ao menos em parte, em termos biográficos, em relação à experiência de Med
Hondo com o teatro, depois de fundar, como imigrante em Paris, a companhia
Shango, que em seguida assume o nome Griot-Shango. A experiência com o
teatro em uma companhia que se dedica a peças de dramaturgos africanos e
afro-americanos, protagonizadas por atores e atrizes negros e negras, em uma
metrópole colonial marcada pelo racismo, revela-se talvez inarquivável, devido
a dificuldades de financiamento, de público e de reconhecimento. O cinema de
Med Hondo emerge, em parte, como uma confrontação rigorosa da violência
dessa condição de exclusão da possibilidade de arquivamento de rastros, a
partir de uma reivindicação inventiva da herança dos griôs e da força espiritual
de Xangô, para configurar uma ideia e uma experiência de África que são, de
saída, transculturais e transnacionais, evidenciando o que proponho denominar
pertensimento de Med Hondo à nebulosa discursiva em torno do nacionalismo
africano e do pan-africanismo. Para mim, a escrita da palavra pertensimento
com um s no lugar do c explicita uma tensão silenciosa que habita e atravessa
qualquer pertencimento: se Hondo pertence ao campo ampliado da “razão
africana” (BARBOSA, 2020), dialogando e atuando junto com o nacionalismo
africano e o pan-africanismo, penso que sua posição aí é marcada por uma
série de disjunções.
Nascido no território da atual Mauritânia, então sob colonização francesa,
na região da cidade de Atar, em 4 de maio de 1936, Mohamed Abid Medoun
Hondo é um cineasta do desterro: depois de passar pelo Marrocos, em meados da década de 1950, chega à França em 1959, trabalhando nos mais variados
contextos e iniciando sua trajetória artística no teatro, o que culmina na fundação da companhia Griot-Shango, em 1966, em Paris, com o ator de Guadalupe
com quem realizará diversos filmes, Robert Liensol1. Nas décadas seguintes, o
trabalho de Med Hondo como cineasta continuará, de modo persistente, ainda
que inconstante, ao mesmo tempo em que trabalha como dublador em francês, um de seus meios de subsistência principais. No nome de sua companhia
teatral, é interessante observar a justaposição de dois termos que remetem à
intensa vida cultural de regiões diversas da África ocidental e à densidade das
derivas diaspóricas que vinculam essas regiões às Américas. A cifra do nome
1. As informações sobre a trajetória de Med Hondo, neste e em outros parágrafos, estão disponíveis em
alguns artigos e capítulos cuja leitura foi fundamental para a elaboração deste texto: o capítulo dedicado
ao diretor por David Murphy e Patrick Williams (2007); o artigo de Beatriz Leal Riesco (2014) sobre a recepção crítica da obra do cineasta; o artigo de Aboubakar Sanogo (2015) sobre as abordagens da história na
obra de Med Hondo, com foco em Soleil Ô (1970) e Les Bicots-nègres, vos voisins (1973).
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Griot-Shango se projeta sobre o cinema de Med Hondo como uma espécie de
memória inaugural, na qual talvez se possa reconhecer a emergência intervalar
da amefricanidade de que fala Lélia González (GONZALEZ, 1988).
A decisão de Med Hondo de se dedicar ao cinema parece obedecer a uma
pulsão de arquivo, no contexto da violência anarquívica racista da ordem colonial,
que exclui da possibilidade de arquivamento uma série de rastros da experiência
negro-amefricana e, assim, institui a violência originária e a cada vez atualizada
de um apagamento, inscrevendo uma lacuna anarquívica no coração do arquivo
colonial-moderno. A ordem colonial arquiva os sujeitos colonizados por meio de
seu apagamento, e é isso que define o sentido anarquívico de sua violência: ela
destrói as memórias linguísticas, culturais e existenciais de uma multiplicidade de
povos, como assistimos em uma das contundentes sequências iniciais de Soleil
Ô (1970), em que, um a um, diversos homens pedem perdão, em francês (ou em
inglês), pelo pecado de falarem suas línguas maternas, assumindo em seguida
nomes cristãos em um ritual de batismo que inscreve a multiplicidade de seus
mundos sob o signo do “espírito do mal”, de modo a justificar sua destruição.
Diante da violência anarquívica que funda a experiência colonial-moderna e
seus arquivos do mal e do comum, delimitando os sentidos da “humanidade”
(RIBEIRO, 2019), Med Hondo parece desejar produzir outros arquivos, com uma
pulsão irredutível que, diante dos apagamentos, desdobra-se em um processo
alternado de documentação e fabulação da história. O que gostaria de sugerir é
que, na pulsão de arquivo de Med Hondo, está em jogo a possibilidade de devolver e redistribuir a violência anarquívica que funda o arquivo colonial-moderno e
se atualiza em sua história, duplicando-a contra seu ordenamento e sua ordem.
A observação e o diálogo com imigrantes em seu desterro metropolitano, em
Soleil Ô (1970), Mes voisins (1973) ou Les Bicots-nègres, vos voisins (1973), assim
como o engajamento com o povo saarauí e a luta pela independência e reconhecimento políticos do Saara Ocidental (no embate contra o prolongamento da
dominação da Espanha, sob a forma de uma divisão colonial do território entre
Marrocos e Mauritânia, em acordo com a ex-metrópole), em Nous aurons toute
la mort pour dormir (1977) ou Polisario, un peuple en armes (1978), exemplificam
a diversidade de sentidos do trabalho de documentação do cinema de Med
Hondo, como produção de outros arquivos, enquanto o trabalho de fabulação
se desenrola quando Soleil Ô (1970) resume o advento da dominação colonial
por meio do recurso à animação (em que um rei africano é subjugado por oficiais
coloniais, logo no início do filme), ou da trucagem por meio de um corte abrupto
(em que várias cruzes, que representam o missionarismo cristão imposto aos
africanos pelo batismo, são invertidas e assumem a forma de espadas, um signo
do poder militar que fundamenta a expansão colonial).
O aparelho cinematográfico torna possível o arquivamento dos rastros, e isso
insinua uma promessa – talvez um delírio – de produção e sobrevivência dos
rastros, que mobiliza Med Hondo em sua relação com o cinema. Por um lado,
o teatro se caracteriza pela temporalidade de apresentações que, mesmo se
repetidas formalmente, em espetáculos que se sucedem noite após noite, não
deixam rastros: permanecem irrepetíveis na singularidade de sua experiência
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ontológica e dependentes de uma co-presença que o racismo torna impossível,
na medida em que rasura qualquer possibilidade de partilha como experiência
do comum. Por outro lado, o cinema registra e inscreve rastros, na temporalidade
espectral de uma possibilidade técnica de repetição e de reprodução, que torna
possível dar à experiência um modo de sobreviver à sua existência precária e
singular, sob a forma de imagens e sons gravados. Para que o cinema produza
seus rastros, no entanto, além de dificuldades ainda mais significativas de financiamento e na relação com o público, Med Hondo deverá enfrentar também
a violência anarquívica que constitui a história do cinema, situando-a no que
proponho compreender como uma economia política do nome de “África”
(RIBEIRO, 2021), baseada na extração de uma mais-valia material e simbólica da
alteridade racial atribuída e imposta, de modo uniforme, ao continente africano.
É isso que dá seu sentido ao início de Fatima, l’algerienne de Dakar (2003), em
que a reivindicação do nome de “África” se dirige ao futuro de uma reparação:
se “nosso passado acabou, nosso presente é incerto, e nosso futuro, obscuro!”2,
se “o tempo dos griôs acabou”3, o que se torna necessário é uma escuta da
história que torne possível curar as feridas.
Em um dos monólogos reflexivos que dá a Soleil Ô (1970) sua contundência
como filme-ensaio, o comentário em voz over reivindica o nome de “África” para
elaborar os sentidos da desilusão do protagonista em relação aos dois horizontes
que se sucederam como enquadramentos de sua experiência subjetiva. A promessa assimilacionista da civilização francesa, que o conduz a deixar a África e
partir para a Europa, se revelou falsa, porque o racismo impede a assimilação e,
ao mesmo tempo, a ideologia assimilacionista impede a nomeação do racismo
como dano. A perspectiva de retorno e reconexão com suas origens e com sua
cultura se revelou impossível, porque foram destruídas, ao mesmo tempo em
que sua identificação como negro arquiva essa destruição sob o signo de uma
“comunidade dos sem-parentes”, como escreve Achille Mbembe (2018, p. 73),
consagrando, no interior do arquivo colonial-moderno, a violência anarquívica
que a ordem do arquivo deve permanecer, assim, incapaz de reconhecer, enquanto a raça continua a operar como “uma das matérias-primas com as quais
se fabrica a diferença e o excedente, isto é, uma espécie de vida que pode ser
desperdiçada ou dispendida sem reservas” (MBEMBE, 2018, p. 73). É a violência
anarquívica do racismo, em sua articulação com o capitalismo como domínio
da mercadoria, que o filme nomeia, explicita e analisa, por meio da articulação
entre um som percussivo de intensidade e ritmo crescentes, imagens da fuga
do personagem interpretado por Robert Liensol, que sai de seu pequeno e desordenado quarto, atravessa ansiosamente as ruas da cidade, e segue para além
das linhas de trem e das estradas suburbanas, e o comentário que atravessa
toda a sequência como um fluxo de consciência:

2. No original (legendas em francês): Notre passé est révolu, notre présent est incertain et notre futur
obscur!
3. No original (legendas em francês): Le temps des griots est révolu.
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Vocês são cúmplices de todos os crimes da Terra. Permitem a perpetuação da
escravidão, dos assassinatos, do genocídio. Escolhem suas vítimas e seus carrascos segundo a cor de suas peles, conforme aceitem ou recusem suas políticas.
E, com a alma serena, vocês dormem tranquilos. Um agradável sentimento de
boa consciência lhes envolve. Vocês se tornam brancos bons, negros bons. Todos
compassivos. Todos bons cristãos. Mas vocês sabem que todo contato é interesse.
Todo diálogo é mercadoria. Toda ajuda é investimento. Todo tempo é relação com
o futuro. Toda verdade é comprável. O homem morre em seus olhos abertos, aniquilado, ridicularizado, rejeitado. África, África, África, África, África, África, África,
África, África, África, África, África, África…

A repetição enfurecida da palavra “África”, que a converte também em grito
e música, situa o primeiro longa-metragem de Med Hondo no cerne da disputa
pela economia política do nome de “África” que define a luta anticolonial. Nesse
contexto, a impressionante sequência inicial de Les Bicots-nègres, vos voisins
(1973) condensa a leitura da história do cinema que orienta o cinema de Med
Hondo, por meio de um monólogo de Bachir Touré, uma espécie de monólogo
com os espectadores e as espectadoras, cuja interpelação direta como irmãos e
irmãs dá início a uma interrogação dialógica e polifônica sobre o que é o cinema
a partir, justamente, da África. A pergunta ontológica fundamental, consagrada
no título do livro de André Bazin – O que é o cinema? – e usualmente concebida, no debate teórico, como uma questão conceitual universal, é deslocada
desde o início do monólogo polifônico de Touré: “De fato, o cinema…”, diz ele,
dirigindo-se diretamente à câmera, “o que isso significa exatamente para nós,
povos da África, do Terceiro Mundo?”4. Na sequência, a criação do cinema, como
máquina, é atribuída aos “ocidentais”, aos “toubab”, um termo que designa
pessoas de pele branca, de modo geral, em diferentes contextos linguísticos
e culturais da África do Oeste. Assim, os brancos “fabricaram filmes para entreter seus povos”5 e, “como estavam nas nossas terras – e estão ainda nas
nossas terras – eles transportaram até elas filmes para nos entreter também”6.
Touré está em uma sala com as paredes cobertas por diversos cartazes de filmes
hollywoodianos e europeus, entre os quais ele destaca alguns, como o de um
dos filmes de Tarzan, protagonizados por Johnny Weissmuller, que aparece em
um desenho, ao lado de Maureen O’Sullivan e do chimpanzé Chita7. “A história
não era nunca uma história africana, certamente…”8, continua Touré, para mais
adiante concluir: “A gente ia ver, como brancos, filmes de brancos, feitos por
brancos, para brancos”9.
4. No original: Au fait, le cinéma… qu’est-ce que ça signifie au juste pour nous autres, peuples d’Afrique,
du Tiers-Monde?
5. No original: ont fabriqués des films pour amuser leur peuples.
6. No original: comme ils étaient chez nous – et ils sont encore chez nous – ils y ont transportés leur
films pour nous amuser aussi.
7.Para uma análise da filmografia de Tarzan que converge com a perspectiva crítica proposta no filme
de Med Hondo, remeto ao artigo já citado (RIBEIRO, 2021), que apresenta uma visão introdutória da
análise, assim como à minha dissertação de mestrado (RIBEIRO, 2008), para uma visão mais detalhada.
8. No original: L’histoire n’était jamais une histoire africaine, bien sûr…
9. No original: On allait voir, comme des blancs, des films de blancs, faits par des blancs, pour des
blancs.
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Assim como nos episódios de Histoire(s) du cinéma (Jean-Luc Godard, 19881998), na história do cinema de Med Hondo, a experiência da Segunda Guerra
Mundial ocupa um lugar central, explicitado no discurso de Touré, que menciona
as “campanhas africanas” e o engajamento dos colonizados na luta “para livrar
o Ocidente de uma tirania ocidental”10, o que conduz à aparição de uma imagem de Hitler. A sequência desdobra a análise de Touré em uma performance
contundente, entoando palavras de ordem militares dos tiraileurs africanos,
enquanto a câmera intensifica a força da performance por meio de close-ups,
e a montagem articula a sequência com imagens pictóricas de soldados negros.
Diante da Segunda Guerra Mundial, Med Hondo opera, em relação a Godard,
o que podemos descrever como um deslocamento contracolonial. Ao mesmo
tempo, Touré se dedica em seguida a uma crítica do imaginário colonialista
do western, apresentado como um dos gêneros preferidos de espectadores
africanos, dando continuidade ao deslocamento contracolonial dos marcos de
leitura da história do cinema. As lutas anticoloniais na África do Sul, na Rodésia,
em Angola, em Moçambique e em Guiné-Bissau são mencionadas, ao som de
tiros característicos de westerns, como contextos em que os brancos continuam
a assassinar aqueles que pretendem dominar.
A sequência se estende de modo cada vez mais complexo, passando gradativamente para uma consideração da história do cinema como parte de uma
história política, definida pela contraposição e pela desigualdade radical entre
ricos e pobres. Um homem branco oferece uma explicação detalhada da economia política capitalista, que prolonga a situação colonial depois das independências políticas formais e enquadra a experiência de imigrantes que deixam a
África para viver na Europa. O fundamento teórico-político marxista do discurso
explicativo é evidente, mas um enquadramento de leitura que compreenda o
cinema de Med Hondo, com base em exemplos como o deste trecho, como um
cinema político e militante, de horizonte pedagógico e didático, corre o risco de
se equivocar, se não situar cada uma dessas noções em relação à efervescência
e à irreverência de sua intervenção. Ao mesmo tempo em que reitera a cena de
uma explicação analítica da realidade social, por meio do discurso de uma espécie de professor que fala a seus estudantes, o filme mostra os recursos visuais
que ele manipula para compor uma visualização crítica do processo histórico,
sobre um mapa da África e da Europa, e ainda divide o fluxo da exposição com
a introdução paródica de uma figura que recorda a imagem de Karl Marx.
Quando voltamos a Bachir Touré, revelada a falsidade da história do cinema
em sua relação com o capitalismo, é possível reivindicar o cinema como um
“precioso instrumento de cultura, de informação, de relaxamento, de luta” 11,
que “corre o risco de nos escapar para sempre”12. Essa reivindicação, que tem
lugar entre os cartazes, ocorre sobre o pano de fundo da possibilidade de um
“cinema africano” que se dê como a continuidade do cinema colonial e capitalista por outros meios. O único meio de escapar dessa captura é, segundo Touré,
10. No original: pour délivrer l’Occident d’une tyrannie occidentale.
11. No original: précieux instrument de culture, d’information, de détente, de lutte.
12. No original: risque de nous échapper à jamais.
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nacionalizar as salas de cinema e os circuitos de distribuição: “precisamos de um
cinema nacional”13. A defesa da nacionalização do cinema, com base na análise
marxista da economia política do capitalismo, estabelece um horizonte político
explícito que não pode ser desconsiderado, hoje, como se correspondesse a
uma perspectiva ingênua. No mesmo filme, essa defesa se tornará cada vez mais
elaborada, culminando na sequência em que uma conversa analítica entre várias
personagens se desenrola em uma sala que tem, em suas paredes, os cartazes
de diversos filmes africanos. Nesse contexto, é a declamação de uma poesia
que reivindica, a partir dos “países do sol”14, uma interrogação da França e do
Ocidente, assim como da experiência da migração e do desterro, em resposta
a um chamado da África, pelo retorno a uma África que permanece inimaginável, na medida em que nomeia um povo que ainda não existe, um “nós” que
resguarda os rastros de outros tempos, que o colonialismo e o neocolonialismo
pretenderam e pretendem destruir, em suma, um modo de existência que resta
irredutivelmente virtual em sua potência de luta.
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MED HONDO E A
EMANCIPAÇÃO DA ÁFRICA
FRAÇOISE VERGÈS
Tradução: Ruama Carvalo Louzada

O rebelde
Meu nome: ofendido; meu sobrenome: humilhado; meu estado: revoltado;
minha idade: a idade da pedra.
A mãe
Minha raça: a raça humana. Minha religião, a fraternidade.
O rebelde
Minha raça: a raça derrubada. Minha religião…
mas não são vocês que a preparam com seu desarmamento…
sou eu, com a minha revolta e meus pobres punhos cerrados e minha cabeça
descabelada.

Estas frases, retiradas da peça de Aimé Césaire Et les chiens se taisaient (E
os cachorros calavam-se), evocam, para mim, os compromissos de Med Hondo,
um cineasta sempre militante, que dirigiu filmes para dar voz e visibilidade às
histórias dos que foram desumanizados pela Europa. Med Hondo é, portanto,
parte da longa luta pelo direito de existir de uma parte da humanidade que
foi excluída desde que o desejo da Europa de controlar o mundo impôs uma
divisão entre uma humanidade que conta, que naturalmente tem direito à vida,
e uma humanidade que não conta, cuja vida é descartável. No século XVI, a
Europa, que se apresentou como o berço natural da civilização – havia apenas
uma verdadeira civilização e era sua própria –, trabalhou para desvalorizar os
modos de pensar, escrever, transmitir conhecimentos e técnicas de todos os
povos que não pertenciam à Europa (uma Europa que, deve-se dizer, era na
verdade muito pequena, pois geralmente se referia exclusivamente à Alemanha,
Inglaterra e França). As políticas coloniais são acompanhadas de genocídio,
massacres, políticas de despossessão e usurpação; o tráfico de escravizados
e a escravidão colonial enriquecem a Europa enquanto os povos indígenas
das Américas, os povos da África e da Ásia são descritos como primitivos, suas
línguas, culturas e artes são ignoradas ou estudadas como sinais de uma glória passada, cujo destino deve ser colocado em um museu. A partir de então,
começa a luta desses povos para afirmar sua plena pertença à humanidade, e
Med Hondo contribui para esta desconstrução da biblioteca colonial1. Ele está
consciente dos obstáculos colocados pelo Estado francês ao seu cinema, que
perturba, contraria e abala a narrativa pacífica sobre a escravidão colonial e o
colonialismo, e que, embora admita alguns erros, mantém a ideia de que a colonização tinha benefícios. Ele mostra que a censura nunca está longe e que ela
1. Biblioteca colonial é um conceito criado pelo filósofo e escritor americano Valentin Mudimbe para se
referir ao conjunto de textos produzido no Ocidente que representa a África e os africanos e que serviu
de base para a produção de conhecimentos teóricos, mas também práticos, sobre essa parte do mundo.
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se utiliza de todas as ferramentas das quais dispõe – recusa de financiamento,
obstáculos à distribuição e difusão, acusações de “cinema militante”, o que na
mídia significa “cinema menor”. Em 1966, ele declarou em uma entrevista que
preferiria viver nos Estados Unidos porque o “racismo é franco”, enquanto na
França, “eles me dão um golpe pelas costas” (HONDO, 2018)2. Mas Med Hondo
nunca esqueceu a censura exercida pelos regimes tutelados pelo neocolonialismo na África. Profundamente anticolonialista, ele persegue, através de seus
filmes, suas intervenções, suas escolhas, a análise da maneira como o Ocidente
continua a ditar sua lei. Hondo reconhece a sedução exercida pelo Norte global
e defende uma descentralização do Ocidente e uma desconexão com a filosofia
que defende o domínio do mundo e, portanto, sua destruição.
Em Soleil Ô (Med Hondo, 1970), atribuindo a seguinte fala a um dos personagens: “Doce França, eu estou embranquecido por sua cultura”3, Med Hondo
denúncia o processo de embranquecimento ao qual qualquer pessoa de uma
cultura não francesa deve se submeter, pois de outra forma enfrenta desprezo.
“Que filme pode fazer um intelectual africano, um cineasta, um escritor, vivendo
aqui, diante desse desprezo e dessa exclusão que tomam maior dimensão a
cada dia que passa?” (HONDO, 2018), ele pergunta em uma entrevista feita
no dia 9 de julho de 20184. “Aqui” refere-se à França, cuja narrativa chamada
“Nacional” procura retratá-la como uma sociedade inocente, cujos governos
não cometeram nenhum crime, cuja sociedade não foi penetrada, infiltrada
pelas ideologias racistas que justificavam a escravidão colonial e a colonização
pós-escravidão. A sociedade francesa teria sido, como por milagre, preservada
do que o Estado, seja monárquico ou republicano, fez em nome da superioridade
racial e de uma missão civilizadora. Med Hondo nos convida a nos desapegar do
Ocidente, para continuar o longo processo de descolonização do conhecimento,
das mentalidades, das estruturas e das artes. Ele não se detém na transformação
das representações, ele vai além. Indica que a desocidentalização das mentes
também requer o desapego aos modelos econômicos e políticos, incluindo o
modelo econômico produtivista que defende a “recuperação” dos países do
Sul global com as economias do Norte, que, no entanto, provaram seu poder
destrutivo e sua incapacidade de realmente atender às necessidades sociais
e culturais dos seres humanos. Esta decolonização está em andamento, um
processo que está sempre se reconfigurando e se reinventando. O cinema de
Med Hondo é uma de suas expressões inventivas, provocadoras e evocativas.

2. HONDO, Med. Des mots de minuit. 2005. [Entrevista concedida a] Philippe Lefait. [S.l: s.n.]. Disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=m1BAPC-XmRQ>. Acesso em: 30 out 2018.
3. HONDO, Med. Ó, Sol. 1973. [S.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HPatNhJQtBE>. Acesso em: 2 set 2015.
4. Bios Diallo, “Med Hondo: je n’ai pas peur de traiter, ce que je vois” 9 de julho de 2018. Disponível em:
<www.kassataya.com>.
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“ESTE NAVIO VAI AFUNDAR!”
POLÍTICAS DA MEMÓRIA E ONTOLOGIA
AFRO-DIASPÓRICA EM WEST INDIES - LES
NÈGRES MARRONS DE LA LIBERTÉ, DE
MED HONDO
ASTRID KUSSER FERREIRA
Tradução: Sara Ramos

Exigimos o direito à opacidade.
Édouard Glissant, Caribbean Discourse, 1989, 2.
Embora grande parte da indizível violência instrumental para [a] criação [do novo
mundo] possa ter sido oficialmente esquecida, a memória circum-atlântica retém suas
consequências, uma delas é que o indizível não pode ser sempre inexprimível.
Joseph Roach, Cities of the Dead, 1996, 4.

Prelúdio. Acompanhada pelo som de um cravo tocando jazz, a câmera aponta
para um assento vazio com o símbolo da república francesa no encosto. Conforme
a câmera se afasta, mais cadeiras aparecem à esquerda e à direita, em frente a
uma parede que tem um mapa gigantesco com as ilhas Antilhas em seu centro.
Um a um, os assentos vão sendo ocupados pelos representantes do poder. São
todos brancos, exceto um deles, o representante parlamentar. Todos são homens, exceto uma mulher de vestido vermelho, a assistente social. Todos estão
vestidos com trajes sociais, exceto um padre católico, que usa uma batina preta.
Por fim, um homem branco de terno entra e ocupa o assento do meio. Sem dizer
uma palavra, ele aperta um botão. Corte. Um sol forte, campos verdes em uma
paisagem tropical, trabalhadores rurais cortando cana, vagões de trem transportando-a, pessoas se reunindo em uma praça. Um homem branco senta-se
diante de pilhas de bananas, fala e ri. Mas sua voz não está na trilha sonora. Uma
rápida e propulsora batida de tambor, cheia de pausas, um fluxo de alta energia
acompanha a sequência. A batucada continua por um momento até a imagem
ser cortada novamente para a sala onde os representantes do poder olham para
uma tela imaginária. O homem do meio acende a luz de volta, e o tambor para.
No papel de soberano, ele declara: “Esses pequeninos povos dessas pequenas
ilhas têm que desaparecer do mapa”. Quando o rosto da assistente social se
contrai, ele acrescenta, brincando: “Só como povo, é claro”.
O filme de Med Hondo, West Indies, encara a emigração patrocinada pelo
governo – de pessoas da Martinica e Guadalupe para a França nas décadas de
1960 e 1970 – como uma ocasião para recontar a história do comércio de escravizados. Qual a relação entre essas duas travessias, em que ambas cruzam o
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Oceano Atlântico, antes da costa africana às Américas, e agora das Américas
à Europa? Enquanto o filme às vezes funde polêmicamente os dois processos
históricos como se fossem o mesmo, construindo uma narrativa da repetição,
seu argumento geral trata das políticas da memória. O filme lembra as inúmeras
maneiras pelas quais as pessoas têm resistido à escravidão, ao colonialismo e
aos sistemas econômicos construídos em torno dele, e mobiliza mnemotécnicas
afetivas e corporificadas na/por meio da música, da dança, da fala, da pantomima,
bem como dos rituais e símbolos decorrentes da espiritualidade cosmoteísta, a
fim de ativar o passado para os desafios do então momento presente. O resultado é um musical sarcástico, repleto de citações e alusões. O que pode parecer
uma virada cultural no Terceiro Cinema tem, de fato, uma base ontológica para
repensar conceitos de história, identidade e política de um ponto de vista não
soberano e não secular1.
West Indies - Les nègres marrons de la liberté não foi, de longe, o único filme
dos anos 1970 a tratar da relação entre a França e as suas colônias transformadas em departamentos ultramarinos. Um dos atores de West Indies, Gabriel
Glissant, havia feito um documentário sobre as greves na indústria canavieira
em 1975. Coco la Fleur, Candidat, de Christian Lara, foi lançado em 1979: um filme
sobre eleições e corrupção política em Guadalupe, tendo Robert Liensol como
protagonista, que também interpreta o representante parlamentar em West
Indies. Em 1978, Jerôme Kanapa trouxe para as telas En l’autre bord, um filme
de ficção sobre os infortúnios de uma mãe migrante do Caribe e sua luta contra
o racismo cotidiano em Paris.
Todas essas questões estão presentes em West Indies, mas de uma forma
radicalmente diferente: nenhum drama individual motiva a trama, nenhuma
história de amor ou de conflito está sendo resolvida de forma melodramática.
Forças abstratas determinam uma história de relações de poder que se mantêm
continuamente intactas, apesar das revoltas, rebeliões e revoluções, sempre
com os mesmos atores em trajes de época diferentes. Esses atores usam elementos de vaudeville, tableau vivant (pintura viva), pantomima, dança jazz e
dança social para contar uma história complexa de emaranhados geográficos e
temporais que questionam as narrativas padronizadas de escravidão e abolição,
de cidadania e mobilidade, conceituadas em bases nacionais e continentais. A
perspectiva da independência ainda está por ser reivindicada: a última canção
do filme aponta para Cuba como quem “guia o caminho”. Mas a confiança com
que filmes como Sambizanga (1972), de Sarah Maldoror, retrataram o corpo
operário, o poder das máquinas e a competência do trabalhador negro como
ícone de um possível futuro após a libertação nacional, está totalmente ausente
em West Indies. A política se deslocou, do local de trabalho para as ruas, da
fábrica para a cidade. O passado da escravidão assombra o presente de uma
forma silenciosa, massiva e estrutural.
1. Ver mais em: APTER, Andrew; DERBY, Lauren (Org.). Activating the Past: History and memory in the
Black Atlantic world. Newcastle upon Tyne, 2009; BONILLA, Yarimar. Non-sovereign futures: French Caribbean politics in the wake of disenchantment. Chicago, 2015; DOMANSKA, Ewa. “Retroactive ancestral
constitution, New animism and alter-native modernities”. In: Storia della Storiografia. 65 (1): 61-75. 2014.
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Sequência de título. Em uma única e longa tomada, a câmera atravessa a
paisagem árida de inverno de uma área urbana industrial, de cores frias e azuladas, e entra, contrastando nitidamente, em um salão de fábrica desmontado.
Há uma fogueira e vozes ecoando, um relógio bate e cria uma sensação de urgência. A câmera continua seu caminho através do chão escuro e vazio da loja,
aproximando-se de uma grande estrutura de madeira, banhada por uma luz
quente e amarelada. O que primeiro aparece como um palco, com holofotes de
teatro visíveis nas margens, acaba por ser a réplica de um navio do século XVI
ou XVII. Vemos os representantes do poder da primeira cena saindo da cabine
principal, acompanhados novamente pelo cravo tocando jazz. Eles assistem a
uma manifestação que está ocorrendo no convés superior. Slogans como “Sim
à França. Não à independência”, “Ditadura da Autonomia” e “Vote em Justin”
podem ser lidas nas faixas carregadas pelos manifestantes. O parlamentar negro
observa com benevolência. Enquanto a manifestação desce lentamente para o
convés inferior, a câmera continua a explorar pela lateral do corpo do navio até
chegar a sua figura de proa, uma cabeça de leão em madeira. A sequência se
encerra com o título do filme sobreposto a esta imagem, em letras vermelhas:
WEST INDIES LES NÈGRES MARRONS DE LA LIBERTÉ.
Todo o filme se passa no cenário deste navio de madeira, que lembra um
galeão com uma popa de dois andares. Sem mastro e velas, o navio fica no
salão vazio da fábrica, a antiga fábrica de automóveis da Citroën, no Quai de
Javel em Paris, que havia encerrado sua produção em 1975. Em muitas cenas do
filme, esse ambiente se torna visível quando uma luz pálida entra pelo telhado
ou pelos painéis laterais do salão da fábrica abandonada. Há um aqui e agora
da produção industrial urbana, a partir do qual se elabora o trabalho de reencenar e relembrar a escravidão e o colonialismo. A arquitetura do trabalho livre
assalariado cerca a arquitetura que historicamente produziu o trabalho escravo.
Ao que parece, a história se repete em West Indies. Mais uma vez, as pessoas
são deslocadas de um lugar para outro de acordo com os interesses do império
e do capital. O filme, no entanto, adere apenas parcialmente a essa retórica
da repetição, e a inclui numa construção mais complexa de tempo e espaço,
desafiando a forma como a história, em geral, foi conceituada, de maneira a
organizá-la, mas não em uma linha do tempo, e mais a exemplo das bonecas
matrioshkas. O navio contém o porão. A fábrica contém o navio. A cidade contém
a fábrica. E todos esses espaços, porão, navio, fábrica e cidade se transformam
em palco para uma performance da História como paródia do auto-aplauso
ocidental, e igualmente como uma contra-narrativa de resistência e revolta.
Enquanto performance, o filme também mobiliza uma terceira dimensão que
não é nem história nem contra-história, nem sujeição nem resistência, mas um
modo menor de criação de mundos que nunca foi completamente absorvido
pela dialética senhor-escravizado, e que encapsula futuros alternativos que
inspiram, mobilizam e até nos ensinam sobre o tempo presente2.
2.Ver mais sobre o conceito de história 2 em: CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe. Postcolonial
thought and historical difference. new edition. New Haven, 2009.
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A primeira manifestação da história – história como repetição – foi, provavelmente, a ideia propulsora de West Indies. Daniel Boukman, autor do roteiro
de teatro no qual o filme se baseia, chamou a política de emigração do governo
francês de uma jornada reversa do comércio de escravizados. Boukman é martinicano, estudou na França nos anos 1960, e fugiu para o Marrocos após ter sido
convocado para o exército francês. Lá, ele se juntou às forças revolucionárias
argelinas e continuou a viver na Argélia após sua independência. De 1968 a
1969, escreveu Les négriers (Os escravistas), que serviu de base para o filme de
Med Hondo. Como escritor, Daniel Blérard usa o pseudônimo Boukman, uma
referência a Dutty Boukman, um dos líderes da revolta de escravizados em 1791
no que se tornou o Haiti, em 1804. Quando questionado sobre as mudanças
feitas em relação ao roteiro teatral de Boukman, Med Hondo cita a decisão de
fazer de West Indies um musical, com trajes históricos e números de dança; e
de filmá-lo em um único set: a réplica de um navio negreiro (SIGNATÉ, 1994, p.
101). O que ele não menciona nesta entrevista é que modificou o título e, com
ele, o protagonismo: de Les négriers para West Indies - Les nègres marrons de
la liberté. Na peça, os protagonistas são os escravistas, e o foco está na analogia
entre o histórico comércio de escravizados e as políticas de migração patrocinadas
pelo governo no século XX. No filme de Med Hondo, o foco está nos espaços e
nas subjetividades da resistência, em ambas as situações.
Nègre marron é um termo com múltiplos significados nas contemporâneas
Martinica e Guadalupe. Refere-se ao passado colonial, quando os escravizados
fugiam das plantações e formavam quilombos nas matas e pântanos, arriscando
a própria vida nesta recusa de se tornar ou permanecer escravizado. Essa prática
de resistência foi frequente em todas as economias da escravidão moderna, mas
ficou particularmente conhecida nas ilhas do Caribe, Suriname e Brasil3. Nègre
marron é também uma fantasia de carnaval em que as pessoas pintam o corpo e
o rosto com alcatrão, argila ou tinta, em memória dos escravizados fugitivos e da
ancestralidade africana em geral (ROCHAIS; BRUNETEAUX, 2013). Na linguagem
do dia a dia, nègre marron carregou, por muito tempo, conotações negativas e
implicações preconceituosas, tanto de raça quanto de classe4. Claude Vamur,
um percussionista de Guadalupe, lembra que sua família não aprovava sua
escolha profissional na década de 1960: “Marchar pelas ruas batendo um tambor era uma declaração de que você era um nèg marron ou um negro inculto”
(BERRIAN, 2000, p. 219)5. Mas, na mesma época, na obra de escritores como
Aimé Césaire e Edouard Glissant, o maroon tornou-se uma figura literária em
poemas e romances, inspirando um “estilo barroco e impenetrável” (BONILLA,
3. Embora alguns estudos sobre o marooning tenham sido publicados em francês já na década de 1960,
ele se tornou um importante campo de estudo no movimento da história social nos Estados Unidos na
década de 1970. Ver mais em: PRICE, Richard. Maroon Societies. Rebel Slave Communities in the Americas. New York, 1973; DEBIEN, Gabriel. Le Marronage aux Antilles françaises au XVIII siècle. Paris, 1966;
DEBBASCH, Yvan. Le Marronage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais. Paris, 1962.
4. Sobre o maroon pós-colonial, ver mais em: BONILLA, Yarimar. Non-sovereign futures: French Caribbean politics in the wake of disenchantment. Chicago, 2015.
5.Citado em: BERRIAN, Brenda F. Awakening Spaces. French Caribbean popular songs, music and culture.
Chicago, 2000. Vamur veio para a França para estudar engenharia elétrica no final dos anos 1960 e, em
vez disso, tornou-se músico.
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2015, p. 51). Não apenas pelo ato singular da fuga, maronner passaria a significar
uma atividade contínua de renúncia e também de uma ruptura epistêmica, de
dentro para fora (BONILLA, 2015, p. 52)6.
Todos esses elementos estão presentes em West Indies, mas Hondo acrescentou ainda outra camada de significado ao seu subtítulo. Marron, em francês,
significa marrom; no jargão, “être marron” também significa ser pego em flagrante, ser enganado ou traído, um duplo sentido que deriva do marron e que
Hondo buscava implicar: “Eu queria sugerir que éramos marrons” (SIGNATÉ,
1994, p. 100), explica. Les nègres marrons de la liberté têm ancestrais que lutaram
pela liberdade, mas que foram enganados pela História e, assim, permaneceram
presos nos ciclos das repetições históricas.

Encenando a História em um navio de tolos
Em sua conversa com Ibrahima Signaté, Med Hondo chama o navio em West
Indies de “um símbolo da estratificação social” (SIGNATÉ, 1994, p. 101). Ao longo
do filme, os representantes do poder têm suas reuniões na popa posterior,
onde o soberano dá as suas ordens e os representantes discutem estratégias.
Esses bastidores do poder contrastam com o teatro da democracia que ocorre
entre o convés superior e inferior, entre as classes alta e baixa. A primeira cena,
após a sequência do título descrita acima, mostra um processo de votação
cerimonioso e fraudulento, incluindo enchimento das urnas com votos falsos
e uma deliberada perda de tempo, o que resulta na exclusão de grande parte
da população que esperava pacientemente na fila para votar: “O sol se pôs, é
tarde demais para votar”.
Posteriormente, após a migração para a França, as cenas ainda acontecem
no mesmo enquadramento e no mesmo sistema de classes. A mobilidade é uma
ilusão, os migrantes permanecem no convés inferior. Antes de partir, as pessoas
são entretidas no convés do meio pelas campanhas de emigração patrocinadas
pelo governo e que elogiam a França como uma terra de leite e mel, retratando
sua política de emigração como um ato de benevolência. Uma sátira amarga
caracteriza essas cenas, apresentadas com canções, danças e trajes brilhantes,
e que combinam elementos de vaudeville, musical e tableau vivant. Em outra
cena, pode-se notar que tudo isso causa pouca impressão nas pessoas que, em
falas esparsas e pontiagudas, articulam seus motivos para partir: para alguns,
a curiosidade, para a maioria, a necessidade de fugir da falta de perspectiva
e oportunidade. Mas até mesmo essas mínimas expectativas são frustradas
quando as pessoas se confrontam com o racismo cotidiano, a discriminação, e
um mercado de trabalho em rápida mudança na França. Apesar dos milhares
de quilômetros viajados, o território e as regras do jogo permanecem as mesmas. Aqui e ali, as pessoas são traídas, enganadas e exploradas. Os migrantes
reencontram um processo de mudança econômica estrutural que já conhecem
em casa. O navio negreiro no salão vazio da fábrica representa, assim, uma
6. Ela interpreta um poema de Aimé Césaire de 1955, que foi republicado em 1976 com o título “The Verb
Marroner”.
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simultaneidade, na qual a chamada periferia não está, de forma alguma, atrasada no desenvolvimento, mas historicamente vem figurando as mudanças nos
modos de produção que foram violentamente implantados primeiramente, e
de forma majoritária, nas periferias7.
O simbolismo do navio, em combinação com o caráter caricato das figuras,
também evoca o “navio dos tolos”, uma metáfora literária e visual dos tempos do
Renascimento europeu. Em sua análise em História da Loucura, Michel Foucault
descreve o navio dos tolos como uma primeira instituição de confinamento
que, ao longo dos séculos, sob a forma de prisões, casas de trabalho, asilos e
hospitais, produziu a episteme de uma loucura em nítido contraste com a razão.
Nesse processo, argumenta Foucault, a loucura perdeu sua seriedade trágica e
foi cada vez mais sendo tratada como se nada tivesse de significativo para dizer
à razão (FOUCAULT, 1967).
No filme de Med Hondo, eu diria, o navio negreiro encontra o navio dos tolos,
e restaura um elemento de tragédia épica no gesto crítico e didático do filme.
Quase todos, no navio, estão vivendo em estado de delírio, em graus variáveis.
A assistente social finge ser cuidadosa e atenta, enquanto ouvimos seus pensamentos de desprezo à miséria da ilha e seu desejo de estar “em outro lugar”; o
pregador compara a população a “moscas e ratos, todos se multiplicando como
Deus exigia”. Ao cantar sobre o nascimento de Jesus, ele fica tão animado que
provoca risadas das crianças, cuja professora, uma freira, então o olha com claras
dúvidas de seu estado mental. Posteriormente no filme, o soberano permite que
o representante parlamentar viva a fantasia de ser um rei, enquanto o poder de
decisão permanece em suas mãos exatamente como antes. O representante
parlamentar tem uma dificuldade progressiva em integrar a realidade da ilha
com a imagem de soberania com a qual se iludiu. O sonho se transforma em
pesadelo quando a população expressa seu descontentamento. Há também
a loucura sádica do próprio soberano, sempre pronto para tirar a vida afim de
cumprir o que chama de “o plano”: despachar os desempregados e trazer investidores imobiliários e turistas; controlar as taxas de natalidade, se necessário
pela força; limitar a expressão cultural ao folclore para turistas8.

7. Este é um argumento central no trabalho de C.L.R. James, que interpretou o sistema colonial da plantação não tanto como um resquício de relações de produção pseudo-feudais e pré-capitalistas, mas
como primeiros exemplos de um sistema fabril moderno. Veja também: REDIKER, Marcus. The Slave
Ship. A Human History. New York et al., 2007. Rediker analisa o navio negreiro como uma combinação de
máquina de guerra, prisão e fábrica, e que além da força de trabalho, também produziu, ao longo dos
séculos, a “raça”.
8. No elenco, o personagem é listado como La mort, morte.
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Política além da representação
Ao longo da década de 1970, lutas simbolicamente engajadas em torno
da questão da abolição ocorreram nas ilhas após um professor comunista da
Martinica começar a se mobilizar em prol do reconhecimento da data 22 de maio
de 1848 como o dia oficial para lembrar a abolição, ao invés do dia de assinatura
do decreto, 27 de abril, em Paris. Em 22 de maio, uma revolta de pessoas livres
e escravizadas obrigou o governo a abolir a escravidão, embora o decreto de
Paris, em abril, ainda não tivesse chegado à ilha. Os protagonistas da luta pelo
reconhecimento do dia 22 de maio foram alunos secundaristas, que se recusaram a assistir às aulas nesse dia. Músicos locais escreveram letras em apoio ao
movimento e tiveram suas canções banidas das rádios públicas. Finalmente,
em 1981, suas demandas foram atendidas, e o 22 de maio tornou-se o dia para
comemorar a abolição na Martinica9.
Em entrevista ao jornal Demain l’Afrique, Daniel Boukman foi questionado
sobre o porquê não haver cooperado mais de perto com a realização do filme.
Ele explicou ter sugerido a Hondo que trabalhasse conjuntamente com os ativistas que viviam na Martinica naquela época. Quando Hondo se recusou, ele se
retirou do projeto, dando-lhe uma “carta branca” para fazer o filme que quisesse
(Demain L’Afrique, 1979). Em West Indies, essas lutas estão presentes, embora
de uma forma diferente: elas são representadas por uma figura ancestral, um
senhor que dá conselhos, chora pelos mortos, retifica o passado e reativa a
memória silenciada de quilombolas e rebeldes. Elas também estão presentes
através dos jovens que se recusam a votar, que se recusam a migrar, que ficam
quietos diante da azáfama da vida cotidiana, e que sabem coisas que os outros
se recusam a reconhecer. As vozes, gestos, valores e modos de agir dessas duas
posições de sujeito, o jovem e o ancestral, remontam a possibilidade da subjetividade política num momento em que, segundo o filme, as instituições de
representação política, dos conselhos regionais aos sindicatos metropolitanos,
tornaram-se disfuncionais.
O ancestral aparece, pela primeira vez, quando os migrantes partem para
embarcar no avião para a França. Eles vestem suas melhores roupas de domingo,
têm malas e flores nas mãos, e trazem nos lábios uma triste mas determinada
canção de despedida. Marcham em uma longa fila, longe da câmera. Sem corte,
numa mesma tomada longa, separada apenas por uma luz amarela brilhante de
fundo, as pessoas voltam para o quadro na condição de escravizadas, cobertas de
trapos, esperando na fila para serem acorrentadas10. Por um momento, a canção
de despedida dos migrantes continua, até que o som muda para o chacoalho
das correntes e um grunhido assustador, como se as pessoas caminhassem em
direção a um monstro invisível, pronto para devorá-las. Em detalhes cheios de
significado histórico, o filme, assim, recria o processo de escravização como um
9. Ver mais em: BERRIAN, Brenda F. Awakening Spaces. French Caribbean popular songs, music and culture. Chicago, 2000, pp. 106-146; veja também criticamente: GLISSANT, Édouard. Caribbean Discourse,
pp. 251-253.
10. Na última cena do filme, a mesma luz amarela reaparece. Pode ser um reflexo abstrato da imagem do
sol escaldante que aparece na primeira cena do encarte do documentário.
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processo de confinamento, acorrentamento, expropriação e estupro. Uma das
pessoas na fila, à espera para ser acorrentada, carrega um livro. O escravista o
confisca, num gesto descuidado e de desprezo. Mais adiante no filme, muitos
migrantes reclamarão amargamente da discriminação no mercado de trabalho,
onde têm que trabalhar em empregos braçais apesar de sua formação profissional. A migração e a escravidão são, portanto, representadas como um violento
processo de expropriação e de produção de massas iletradas.
Nesse cenário da história como repetição, o ancestral aparece e questiona a
lógica dessas repetidas viagens a terras estrangeiras. Ele recita um poema, um
lamento à África como o território esquecido dos ancestrais. Posteriormente, ao
recontar o processo de escravização, revolta e libertação, ele assume a tarefa
de retificar o passado: “Não dê ouvidos ao livro deles!”, diz, interrompendo o
discurso de um personagem histórico. O modo de auto-celebração da historiografia francesa tradicionalmente colocou atores brancos da elite francesa como
protagonistas do processo de abolição. O ancestral confronta essas narrativas,
deslocando o foco para o protagonismo do povo da ilha. “Nós somos os Nègres
Marrons”.
Enquanto o ancestral ativa a memória do passado, o grupo de jovens calmamente planeja o futuro para além do navio. Eles geralmente se sentam fora
do palco central, perto das paredes laterais do navio. Lá, há menos luz, menos
espaço, e eles se sentam e permanecem próximos uns dos outros. Um deles toca
continuamente um grande tambor, baixinho, quase silenciosamente, enquanto
o grupo observa a vida nos conveses médios e inferiores. Na primeira cena em
que aparecem, eles questionam o sentido do voto e, logo em seguida, a câmera
se move para os bastidores, revelando o processo de votação como fraudulento.
Eles sabem de algo que a maioria da população se recusa a compreender. Não
está claro, no entanto, de onde eles têm esse conhecimento. Simplesmente está
lá, algo que qualquer pessoa poderia saber caso quisesse.
Em uma cena, um jovem que também se recusa a migrar, mas que não faz
parte do grupo (ainda), quer mobilizá-los para participar de uma petição ao
governo francês. Ele havia acabado de confrontar o representante parlamentar
negro, pressionando-o a fazer algo pelo povo. Quando o político se referiu ao
sistema financeiro global e afirmou que não havia alternativa à migração, o
jovem virou as costas e se dirigiu ao grupo de jovens. Ele quer que os demais
jovens se juntem a ele para pressionar o governo, assinar uma petição, fazer
alguma coisa. Mas as pessoas do grupo balançam a cabeça. A mudança, eles
argumentam, não dependeria daqueles que estão no poder, pois necessita de um
processo interno de transformação. O jovem olha para eles como se estivessem
loucos: “Vocês não estão vendo? Este navio vai afundar!”, ele grita, apelando
para o senso de autopreservação. Mas o grupo não parece particularmente
preocupado com este futuro cenário. Em vez de pressionar as autoridades para
salvar o navio, eles aparentam estar, de fato, se preparando para o naufrágio.
“O poder de mudança está dentro de nós”.
De maneira autodepreciativa, o jovem balança a cabeça. “Nós realmente
não servimos para nada!”, ele responde com lágrimas nos olhos, interpretando
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a recusa como incapacidade e passividade. Nesse momento, uma mão aleijada
aparece em seu ombro, e uma voz o alerta para que não julgue com tanta facilidade. Depois de um corte, vemos o ancestral sentado em frente a uma árvore.
Ele fala em nome dos maroons. Com um zoom lento, outros entram no quadro,
próximos a ele. Um grupo de homens e mulheres, até mesmo uma criança, estão
sentados nas raízes de uma árvore gigante, rodeada de plantas. Em frases curtas
e pungentes, olhando diretamente para a câmera, eles rememoram a fuga, a
recusa do lugar de sujeição do escravizado, uma opção que sempre existiu. O
velho aconselha o jovem a confiar em seu próprio julgamento e em sua própria
força, assim como os maroons faziam no passado.
O grupo dos jovens é definido, em grande parte, por seu estilo: alguns usam
o cabelo afro, símbolo do movimento transnacional do Black Power, e outros
usam chapéus que lembram a cultura rastafári. Um deles veste uma camisa com
listras pretas e brancas, uma pista visual que conecta o arquipélago caribenho
e a diáspora negra ao simbolismo da moda metropolitana e aos códigos de
vestimenta social. Na cultura medieval europeia, listras pretas e brancas eram
usadas sobretudo por párias sociais, malabaristas e prostitutas. Elas chegaram
a ser associadas ao diabo (PASTOUREAU, 2001). No início do século XIX, as listras
tornaram-se uniformes para detentos nos Estados Unidos; em 1858, camisas
listradas passaram a fazer parte do uniforme dos marinheiros na França. Em 1917,
Coco Chanel incluiu uma dessas camisas em sua coleção, Pablo Picasso a usou,
James Dean a usou em Juventude Transviada (1955), Jean Seberg em Acossado
(1960), e Brad Davis em Querelle (1982), de Fassbinder. A camisa conecta o grupo
de jovens das Antilhas à vanguarda europeia e a uma história de ressignificação
de símbolos estigmatizantes.
O personagem de camisa listrada é uma figura central no filme. Ele não
tem nome e está listado no elenco simplesmente como “L’homme”, o homem.
Alto, bonito e articulado, ele age sem medo. É ele que confronta os eleitores
e interrompe o programa de propaganda governamental a favor da migração,
exigindo respeito pelo sofrimento que as pessoas passam na ilha. Sobre o porquê de não querer emigrar, mesmo estando desempregado há anos, ele se
refere à intuição: “Tenho um pressentimento de que devemos ficar aqui”. Em
sua determinação serena, ele difere do jovem que, movido pelo medo e pela
frustração, queria fazer uma petição ao governo.
Nesse encontro de afetos e afinidades, longe do trabalho, da escola, da
nação, sugere o filme, um novo tipo de subjetividade política pode emergir da
desilusão, do destemor e do prazer de estar juntos, na companhia dos outros.
Essa subjetividade é semelhante ao que já foi teorizado como “undercommons”, um modo de estar no mundo que se recusa a escolher, representar ou
ser representado, que se recusa a ser movido porque já está em movimento,
um movimento constante rumo à abolição do mundo como ele é (HARNEY;
MOTEN, 2013)11.
11. Agradeço a Brigitta Kuster por me indicar o livro. Ver: HARNEY, Stefano; MOTEN, Fred. The Undercommons. Fugitive Planning and Black Study. Wivenhoe et al., 2013. Agradeço a Brigitta Kuster por me
indicar o livro.
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A companhia dos outros, em West Indies, não se limita às pessoas e não
se limita aos vivos. Existem os ancestrais, sempre prontos para dar conselhos,
embora nem sempre estejam visíveis. Há ainda o tambor, e os três objetos que
são frequentemente associados ao grupo: um facão, uma pedra e uma vela
acesa. Na primeira cena em que o grupo é apresentado, o homem de camisa
listrada segura o facão na mão, e na mesa à sua frente, a vela queima em cima
de uma pedra. Aqui, o facão pode simplesmente se referir a seu potencial uso
duplo, como ferramenta e arma, assim como aparecerá em muitas das cenas
de dança do filme. O facão também pode representar uma alternativa ao simbolismo da foice e do martelo, um futuro imaginado desde a perspectiva dos
descendentes de escravizados e povos colonizados. Angola incluiu um facão
na sua bandeira em 1975.
A pedra pode ser interpretada como uma referência aos paralelepípedos
das revoltas de 1968, em Paris, e ao slogan “Sous les pavés la plage (Embaixo da
pavimentação está a praia!)”. Faz parte das culturas contemporâneas de protesto
e da luta pela independência. Há a famosa citação de Aimé Césaire (1956) de
Et les chiens se taisaient: “Mon nom: offensé; mon prénom: humilié; mon état:
révolté; mon age: l’age de pierre (Meu nome: ofendido; meu sobrenome: humilhado; meu estado: rebelde; minha idade: a idade da pedra)”. Na época, a poeta
Maryse Condé (1979) encerrou sua crítica sobre West Indies com esta citação.
No entanto, visto que o facão, a pedra e a vela aparecem várias vezes no
filme, sempre juntos e na companhia do grupo, eu os interpretaria como uma
tríade de objetos com significado ontológico12. Nessa perspectiva, o facão poderia
se referir a Ogum, orixá associado ao ferro, ao trabalho e à guerra, enquanto
a pedra representaria seu irmão Xangô, orixá do raio, do fogo e da justiça. A
mitologia iorubá desenvolve uma narrativa capaz de abordar as consequências
ambivalentes da fabricação de ferramentas e armas, de fazer justiça e de travar
guerras, descrevendo-as como forças difíceis de se controlar. Xangô e Ogum são
irmãos e rivais. Ambos são guerreiros e reis. Xangô representa a justiça, Ogum, a
criatividade. Na mitologia, eles são humanos com poderes extraordinários antes
de se tornarem Orixás. Xangô é lembrado por ter ensinado aos humanos como
manter e alimentar o fogo, e Ogum por lhes mostrar como fabricar ferramentas
e armas de ferro. Xangô tem poderes mágicos sobre o fogo, mas também tem
dificuldade em controlar esses poderes. Um dia, ele acidentalmente incendeia
seu próprio palácio e a cidade ao redor. Ogum também comete um erro fatal.
Ele interpreta mal as ações de seus apoiadores e, com raiva, mata a maioria
deles. Ambos os reis falham, são destronados, fogem ou se matam antes de se
transformarem em Orixás (PRANDI, 2001).

12. A influência da mitologia iorubá na obra de Med Hondo também pode ser deduzida do nome de
seu grupo de teatro em Paris, Shango, estabelecido em 1966. Ver mais em: UKADIKE, Nwachukwu Frank:
Questioning African Cinema. Conversations with Filmmakers. Minneapolis, 2002, 57. Robert Liensol, que
interpreta o representante parlamentar em West Indies, também fez parte do grupo.
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Por uma nova ontologia da luta
Nas práticas rituais, há todo um repertório de saberes sobre como lidar com
Ogum e Xangô e esfriar a sua presença, como analisa Robert Farris Thompson
(1973) em Aesthetic of the Cool. São práticas que permitem um contato intensificado com forças potencialmente destrutivas, individualmente avassaladoras,
mas que podem ser cuidadas e delimitadas coletivamente. O final aberto de
West Indies pode ser lido como um esforço de acalmar a energia da multidão
revoltada, um esfriamento que é simultaneamente o seu cultivo, intensificação
e prolongamento rumo a um futuro que reativa o passado como cultura da
resistência. Os protestos pela independência coincidem com uma manobra
nos bastidores do poder: o soberano e seus assistentes brancos equipam o
parlamentar negro como rei, com coroa e casaco de arminho. Com muito decoro, ele é auxiliado a sentar-se na cadeira que estava reservada ao soberano.
Ele fecha os olhos, como se estivesse sonhando, enquanto o verdadeiro poder de decisão permanece nas mãos do homem branco e de seus assistentes.
Conforme os gritos e berros do lado de fora ficam mais altos e os manifestantes
se aproximam, ele fica nervoso. A jogada de roque neste tabuleiro de xadrez
falhou, a pseudo-independência não acalmará o movimento das pessoas nas
ruas. A cena termina com um plano detalhe de seu rosto suado e as imagens
da multidão protestando projetadas sobre ele.
Cena final. Os dançarinos entram por um corredor de folhas de palmeira.
Alguns executam movimentos precisos e equilibrados de dança moderna, outros
carregam longas fitas coloridas entrecruzadas em círculo. Vestem camisas brancas. Saias longas e estampadas com flores para as mulheres, e calças coloridas
até os joelhos para os homens. Quando o tambor ecoa, os dançarinos formam
um círculo com casais de homens e mulheres. Vemos umbigadas, impulsos
pélvicos da tradição congolesa, uma forma de dança que pode ser encontrada
do Jongo brasileiro à Rumba cubana, e da Kalenda circum-caribenha aos Bèlè
e Ting Bang da Martinica (GERSTIN, 2004). A música reclama pela continuação
da luta pela independência, em uma coalizão transcaribenha de aconselhamento e cooperação. “Jamaicanos a estibordo, Trinidad a bombordo” – a metáfora do navio é retomada na letra da música, mas em vez de uma chamada
para embarque, armamento ou motim, a música pede para que se pegue nos
instrumentos musicais. “Pegue a cabaça!”. Depois de um tempo, o círculo de
dança se transforma em uma multidão aberta de dançarinos, com mais e mais
pessoas se juntando e dançando livremente, em um crescente desprendimento.
De repente, uma mulher começa a girar a cabeça em um movimento contínuo,
como se entrasse em estado de transe. Um homem segura seu pulso e, com
a ajuda de outro, eles levantam a mulher. Seu corpo está rígido, às vezes ela
empurra sua pélvis para o ar. Quase imediatamente, entra em cena uma mulher
de vestido branco, também carregada por dois homens, desempenhando uma
figura aérea semelhante, mas de forma controlada e estilizada, como que para
desviar a atenção da primeira mulher. Em seguida, uma terceira mulher aparece, carregada pelos ombros de dois homens, portando a máscara da morte
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sobre o rosto e uma saia longa e larga13. Agora, a atenção e a energia estão
concentradas na mulher com a máscara. A multidão segura a barra de sua saia
e segue seu movimento giratório. A dinâmica dura apenas um momento e muda
quando uma dançarina entra em cena carregando uma marionete em chamas,
mascarada com o rosto do representante parlamentar14. A multidão se alegra
com o ritual do fogo. A música se funde a uma batucada propulsora, a mesma
que acompanhava as imagens da produção agrícola no prelúdio do filme. Nesse
fluxo de energia, a câmera se deixa levar. Ela abre mão da distância e, dentro
do grupo de dançarinos, torna-se uma figura própria. Segue a marionete em
chamas, depois outros dançarinos e, finalmente, começa a girar em torno de
si mesma. As formas dos dançarinos se borram, o fundo e o primeiro plano se
fundem em um mar de cores. A câmera entrou em estado de transe. Corta. Uma
imagem final dos três objetos: uma vela acesa em cima de uma pedra em cima
de um facão. Fin / Fim.
A escritora e antropóloga Ina Césaire interpretou esse final do filme como um
apelo triunfante à resistência armada15. Ela descreve uma sensação de confusão,
de falta de conclusão, uma sensação de que o filme simplesmente terminou no
momento presente (Demain L’Afrique, 1979). Este momento presente, eu argumentaria retrospectivamente, foi capturado com grande sensibilidade e uma
aguda consciência das tendências do momento. A literatura sobre a cultura do
carnaval em Guadalupe e Martinica geralmente cita o início dos anos 1980 como
o começo de um renascimento no qual os movimentos sociais, engajados na
tradição local do carnaval, retrabalharam velhas formas e inventaram as novas.
As pessoas começaram a usar folhas, barro e material reciclado para suas fantasias, e tambores tradicionais, feitos de madeira e couro, em substituição aos
tambores de aço e plástico. Isso é interpretado como uma declaração contra
a cultura globalizada das classes médias, investida nas tradições locais para
conter a pressão pela assimilação para, assim, produzir valores auto-definidos
(SAINT-ALBAN, 2012). Realizou-se um encontro, o carnaval foi reinventado e
tornou a cultura popular visível em seu potencial político. West Indies, já em
1979, condensou esse potencial sob a forma cinematográfica. Vislumbres de
cultura popular, festividades coletivas, transe e espiritualidade afro-diaspórica
estão presentes em West Indies, mas não como um processo de (re)construção
de antigas tradições, como uma valorização do folclore, mas sim como flashes
e fluxos de movimentos, cores, detalhes, referências, piadas, canções, gestos.
13. Mas-A-Lanmo, uma máscara de carnaval em Guadalupe, representa os ancestrais mortos. “Dans la
croyance populaire les morts ne sont jamais tout à fait partis et toujours en contact avec nous les vivants.
Ce sont nos protecteurs. (Na crença popular, os mortos nunca estão totalmente mortos e sempre em
contato conosco, os vivos. Eles são nossos protetores)”. Disponível em: <www.voukoum.com>. Acesso
em: 14 ago 2018.
14. A marionete em chamas faz parte de muitas tradições carnavalescas na Europa e costuma encerrar as
festividades. Na Martinica e em Guadalupe, queima-se o Roi Vaval. “C’est la marionnette désarticulée qui
bouge dans tous les sens, à droite comme à gauche de l’échiquier politique. (É o fantoche desarticulado
que se move em todas as direções, à direita e à esquerda do espectro político)”. Disponível em: <www.
voukoum.com>. Acesso em: 14 ago 2018.
15. “Dos anos 1960 aos anos 1980, [...] inspirando-se em outras lutas de descolonização - particularmente
as da Argélia, Cuba e Vietnã - ativistas antilhanos, tanto em casa quanto na França continental, criaram
novas organizações políticas que buscavam replicar o modelo de libertação nacional através da luta
armada” (BONILLA, 2015, p. 4).
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Eles não são explicados e nem utilizados para explicar. Eles estão lá, vibrantes
e afetivos.

Uma produção de conhecimento corporificada
Tal forma de contar histórias estaria inteiramente de acordo com o secretismo
fundacional de religiões como o Vodu, o Candomblé, a Santeria ou o Quimbois16.
Como religiões, elas não têm interesse em serem conhecidas ou compreendidas por estranhos, pelo contrário. A posição de um iniciado é determinada por
seu acesso ou falta de acesso aos segredos sobre os fundamentos ontológicos
da prática. Gradativamente, apenas, esse conhecimento será revelado para
aqueles que se tornam iniciados. Embora muitos desses segredos tenham sido
publicados há muito tempo na extensa literatura sobre essas religiões, como
Paul Christopher Johnson argumenta em seu estudo sobre a transformação do
candomblé no Brasil, isso não destruiu a importância do secretismo (JOHNSON,
2002). O conhecimento é compreendido e produzido por pessoas iniciadas, em
suas relações e atuações. Não é o mesmo conhecimento que se obtém ao ler
um livro sobre iniciação. Assim, embora a diferença entre o dentro e o fora seja
constitutiva da prática ritual, não é um grande problema que seus fundamentos
tenham sido publicados em um livro acadêmico, porque a diferença entre o
conhecimento corporificado e o escrito permanece firme17.
Uma vez que as fronteiras entre o dentro e o fora, entre o sagrado e o profano
tenham que ser continuamente cruzadas e performadas, tal performance não se
limita aos locais de culto, mas inclui, também, as festividades como o carnaval ou
a celebração dos santos. Afetiva e esteticamente, essas performances ressoam
potencialmente no corpo de qualquer pessoa, iniciada ou não. Nessa perspectiva,
o próprio West Indies pode ser interpretado como uma espécie de ritual que
participa da produção do Axé, isto é, “o poder-de-fazer-acontecer, uma chave
para o futuro e para a autorrealização, em termos iorubás” (THOMPSON, 1983, p.
xv). Em uma resenha, na revista mensal Demain l’Afrique, E.J.M, provavelmente
o poeta e crítico Edouard Joseph Maunick, descreveu West Indies como “uma
espécie de ritual de alta autoridade” (E.J.M, 1979, p. 70). A dança emoldura o
insuportável e representa uma liberdade precária contra todas as probabilidades. “A dança existe porque a palavra está ausente. Cabe a ela falar”. Isso,
no entanto, criaria uma constante transferência de responsabilidades, “entre o
texto e o gesto, entre a luz e as cores, entre o animado e o inanimado”. Há mais
presença do que o que possa ser dito, sugere Maunick, e há diferenças que não
são culturais, mas ontológicas18.
16. O termo correspondente para religião afro-diaspórica na Martinica e em Guadalupe parece ser Quimbois, embora o vodu haitiano também esteja presente.
17. Veja também: JESÚS, Aisha M. Beliso-De. Electric Santería. Racial and sexual assemblages of transnational religion. New York, 2015; RUSH, Dana. Vodun in coastal Bénin. Unfinished, open-ended, global.
Nashville TN, 2013.
18. Em seu texto “Jusqu’en Terre Yoruba” (1965), Maunick descreveu uma viagem a Oshogbo, Nigéria,
como um auto-encontro espiritual com sua ancestralidade multicontinental entre Índia, África e Europa.
Ver: MAUNICK, Edouard. “As far as Yoruba land / Jusqu’en Terre Yoruba”. In: Présence Africaine, nouvelle
series, no. 55, 170-173, 1965.
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Em West Indies, a dança não é por si só libertadora, pelo contrário. Ela é
sobretudo apresentada como uma instituição social poderosa, que explora os
poderes afetivos da percepção sensorial, e circunscreve nitidamente seu potencial
transformador. Produz conformismo e cria alienação. Cada regime parece ter
seu estilo, ritmo e gesticulação peculiares, do salão de baile barroco à discoteca.
Ao longo do filme, o prazer de assistir é interrompido pelas referências à violência do cotidiano. Até a cena da dança de discoteca termina em assassinato,
quando dois dançarinos começam uma briga na pista de dança, e um deles é
morto. A dança social, a indústria do espetáculo e a vida noturna urbana são,
assim, representadas como espetáculos de poder, de competição desenfreada,
e sintomáticas da disposição dos sujeitos em participar dessas relações.
E ainda, desde o início, há também outro modo de dança presente, provavelmente aquele que Maunick afirma ter emoldurado o peso insuportável
das representações da escravidão: dança moderna, treinada, coreografada e
produzida não apenas por uma questão de entretenimento, mas como arte
contemporânea. Essas cenas são dançadas com música eletrônica, e geralmente
aparecem quando o filme se desloca do presente da migração para o passado
da escravidão. Enquanto a escravidão se baseia numa violência da abstração
– transformar pessoas em bens móveis, mercadoria, pura força de trabalho –
com a dança, o filme celebra a arte da abstração. A dependência da escravidão
em relação ao corpo vivo ressurge como um puro potencial de transformação,
do trabalho para a dança, da vida para a arte, da opressão em massa para a
luta coletiva. Ela começa de forma acelerada, com gritos e batidas rítmicas das
correntes nas tábuas do navio, uma resistência não verbal que o filme contrasta
com a escolha desesperada do suicídio. Depois do navio e do mercado, a dança
representa a agonia da escravização e do trabalho forçado. Ao longo do filme, a
dança oscila entre o empoderamento e a exploração, entre seu potencial e seu
confinamento nas instituições sociais e nas relações econômicas de diferentes estilos e estágios, disciplinas e danças de época. No final, esses diferentes
gêneros e estilos de dança se fundem. Suas semelhanças se tornam visíveis,
eles começam a trocar informações. Na última cena, o popular e o erudito, o
moderno e o tradicional, o sagrado e o profano estão intimamente relacionados
e acontece uma nova reunião de forças na e pela música e dança.
Med Hondo trabalhou com um elenco multinacional no filme, alguns dos
quais vieram dos Estados Unidos. Um deles, Robert Coverton (2017), lembra em
uma entrevista que passou a fazer parte do elenco de West Indies quando os
ensaios já estavam em andamento. “Inicialmente, eles planejaram fazer o filme
com um elenco que fosse exclusivamente das índias ocidentais, para torná-lo o
filme deles e dar-lhes uma oportunidade profissional. Mas então, eles perceberam que precisavam de nós”, acrescenta Coverton, com um sorriso19. Ele e seus
amigos Lynn Tyson e Finis Ferguson por acaso estavam em Paris, e começaram
a ensaiar no estúdio improvisado da antiga fábrica de automóveis. Era inverno
e fazia frio. Depois de alguns dias, os dançarinos americanos protestaram. “Não
19. Entrevista pessoal com Robert Coverton em Berlim, agosto de 2017.
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havia sistema de aquecimento, nem alimentação para os dançarinos, nem intervalos programados. Exigimos tudo isso. Sabíamos que tínhamos direitos, e
obtivemos o que pedimos”. Com fogo em barris de óleo e ventiladores elétricos,
um sistema de aquecimento foi improvisado, e os alimentos e bebidas foram
fornecidos. O fogo no salão aberto da fábrica, na sequência do título, pode
muito bem ser a visível evidência dessa disputa sobre as condições de trabalho
na produção cultural, um fogo que faz justiça às necessidades dos corpos vivos
no trabalho. Robert Coverton também lembra que não falava francês na época
e não conseguia se comunicar bem com seus colegas caribenhos. No início,
ele se considerava um embaixador cultural, pois as atitudes das pessoas eram
geralmente críticas ou até mesmo hostis em relação aos Estados Unidos, em
função de sua política externa. No decorrer do filme, ele se entendeu cada vez
mais como um homem negro na Europa. “Meu passaporte nunca havia sido
verificado antes em Paris, sempre fui reconhecido como um americano. Mas,
certa manhã, quando peguei o metrô com meus colegas, eles nos pararam para
verificar nossos papéis e não acreditaram que éramos artistas a caminho de um
ensaio. Felizmente, nos lembramos do número da agência de elenco e eles nos
liberaram”. Robert Coverton tornou-se um migrante e permaneceu na Europa.
Hoje, ele mora em Berlim.
Referências
BERRIAN, Brenda F. Awakening Spaces. French Caribbean popular songs, music
and culture. Chicago, 2000.
BONILLA, Yarimar. Non-sovereign futures: French Caribbean politics in the wake
of disenchantment. Chicago, 2015.
CÉSAIRE, Aimé. Et les chiens se taisaient. Paris, 1956.
CONDÉ, Maryse. “Med Hondo ouvre une ère nouvelle”, In: Demain L ‘Afrique.
33-34, 72 e 74, 27 de agosto, 1979.
DEMAIN L’AFRIQUE. n. 33-34, 74, 27 de agosto de 1979.
E.J.M. “West Indies, Les Nègres marrons de la liberté”. In: Demain L’ Afrique 33/34,
p.70, 27 de agosto de 1979.
FOUCAULT, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of
Reason. London, 1967.
GERSTIN, Julian. “Tangled Roots. Kalenda and other neo-african Dances in the
Circum-Caribbean” In: NWIG. New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische
Gids, vol. 78, 1/2, 5-41, 2004.

125

HARNEY, Stefano; MOTEN, Fred. The Undercommons. Fugitive Planning and Black
Study. Wivenhoe et al., 2013.
JOHNSON, Paul Christopher. Secrets, Gossip, and Gods: The Transformation of
Brazilian Candomblé. New York, 2002.
PASTOUREAU, Michel. The Devil’s Cloth: A History of Stripes and Striped Fabric.
Nova York, 2001.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo, 2001.
ROCHAIS, Véronique; BRUNETEAUX, Patrick. Carnaval martiniquais et rites de
passage. pp. 207-216. In: POURCHEZ, Laurence; HIDAIR, Isabelle (Org.). Rites et
constructions identitaires créoles. Paris, 2013.
SAINT-ALBAN, Clothilde. “Le Mas entre dérision et subversion socioeconomie et
socioculture en tendence de Guadeloupe”. In: CHIM, Paul Roselé; RABOTEUR, Joël
(ed.), Le Carnaval et la folie imaginaire des peuples. Gnoseologie, éphémérides.
Elements introductifs à l’identité e économie culturelle. Paris, 2012. pp. 215-224.
SIGNATÉ, Ibrahima. Med Hondo. Un cinéaste rebele. Dakar, 1994.
THOMPSON, Robert Farris. “An Aesthetics of the Cool”, In: African Art 7 (1), 40-43,
64-67, 89-91, 1973.
THOMPSON, Robert Farris. Flash of the Spirit, African and Afro-American Art and
Philosophy. New York 1983.

126

127

Imagens retiradas do filme West Indies - Les Nègres Marrons de la Liberté.

PROGRAMAÇÃO
SEM FRONTEIRAS: O CINEMA DE
MED HONDO
8 PRESENCIAL
>> MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO | CINEMATECA
>> RETIRADA DOS INGRESSOS NO SITE mam.rio
PROGRAMAÇÃO GRATUITA
>> 25 DE NOVEMBRO | QUINTA-FEIRA
18h - Sessão de Abertura
West Indies, les negres marrons de la liberte, Med Hondo
Argélia/ Mauritânia/ França, 1979, 110’ - Classificação Indicativa 14 anos
>> 26 DE NOVEMBRO | SEXTA-FEIRA
16h - Fatima, L’Algérienne de Dakar/ Fatima, a Argelina De Dakar, Med Hondo
França, 2003, 93’ - Classificação Indicativa 14 anos
18h - Sarraounia, Med Hondo
França/ Burkina Faso, 1986, 120’ - Classificação Indicativa 14 anos
>> 27 DE NOVEMBRO | SÁBADO
17h - Polisario, un peuple en armes/ Polisario, as armas de um povo, Med Hondo
França/ Mauritânia, 1978, 85’ - Classificação Indicativa 14 anos
>> 28 DE NOVEMBRO | DOMINGO
14h - Les Bicots-Negres Vos Voisins/ Seus Vizinhos, Os Refugiados, Med Hondo
França/ Mauritânia, 1974, 102’ - Classificação Indicativa 14 anos
16h30 - Confraria do Impossível apresenta a performance “A Voz da Senzala”
17h30 - Não Consigo Respirar, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 13’
Híbrido, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 27’
Mes Voisins/ Meus Vizinhos, Med Hondo
França, 1971, 35’ - Classificação Indicativa 14 anos
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8 ONLINE

>> EXIBIÇÕES NO SITE
mostramedhondo.com.br
PROGRAMAÇÃO GRATUITA
>> 29 DE NOVEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 29 de novembro (segunda-feira) até às 23h59
do dia 29 de novembro (segunda-feira).
SESSÃO CINECLUBE MÁRIO GUSMÃO
Arco do Tempo, Juan Rodrigues
Bahia, 2019, 17’
Náufraga, Juh Almeida
Bahia, 2018, 4’
Um Transe de Dez Milésimos de Segundo, Jamile Cazumbá
Bahia, 2021, 8’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 16h de 29 de novembro (segunda-feira) até às 16h
do dia 01 de dezembro (quarta-feira).
19h - DEBATE CINECLUBE MÁRIO GUSMÃO
Com Ema Ribeiro (cineasta, fotógrafa e pesquisadora), Jamile Cazumbá (artista visual e
pesquisadora)
Mediação Janaína Oliveira (curadora e pesquisadora)
>> 30 DE NOVEMBRO | TERÇA-FEIRA
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 30 de novembro (terça-feira) até às 23h59 do
dia 30 de novembro (terça-feira).
Polisario, Un Peuple En Armes/ Polisario, As Armas De Um Povo, Med Hondo
França/ Mauritânia, 1978, 85’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 30 de novembro (terça-feira) até às 22h do dia
30 de novembro (terça-feira).
Alma no Olho, Zózimo Bulbul
Brasil, 1973, 12’
O filme ficará disponível a partir das 19h de 30 de novembro (terça-feira) até às 19h do dia
01 de dezembro (quarta-feira).
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Oggun: An Eternal Presence, Gloria Rolando
Cuba, 1991, 52’
O filme ficará disponível a partir das 19h de 30 de novembro (terça-feira) até às 19h do dia
02 de dezembro (quinta-feira).

17h - DEBATE
SEM FRONTEIRAS: O CINEMA DE MED HONDO
Com Brigitta Kuster (artista e professora de estudos de cinema na Humboldt University
em Berlim), Thiago Florencio (professor e pesquisador)
Mediação Janaína Oliveira (curadora e pesquisadora), Astrid Kusser Ferreira (historiadora,
autora, mãe)
*Debate com tradução simultânea
>> 01 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 01 de dezembro (quarta-feira) até às 23h59 do
dia 01 de dezembro (quarta-feira).
Sarraounia, Med Hondo
França/ Burkina Faso, 1986, 120’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 01 de dezembro (quarta-feira) até às 22h do dia
01 de dezembro (quarta-feira).
SESSÃO CINECLUBE BAMAKO
Ouvido Chão - Identidades Quilombolas, Gabriel Muniz
Rio Grande Do Sul, 2021, 21’
PE 460 - uma luta ancestral, Crioulas Vídeo
Pernambuco, 2020, 16’
Thynia, Lia Leticia
Pernambuco, 2019, 15’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 16h de 01 de dezembro (quarta-feira) até às 16h do
dia 03 de dezembro (sexta-feira).
19h - DEBATE CINECLUBE BAMAKO
Com Iris Regina (Integrante do Cineclube Bamako, Curadora), Kêka Oliveira (Realizadora
do filme PE-460: Uma Luta Ancestral, Crioulas Vídeo, Comunidade Quilombola Conceição
das Crioulas/PE), Geneci Flores ( Protagonista de OuvidoChão - Identidades Quilombolas,
Comunidade Quilombola da Família Flores/RS)
Mediação Janaína Oliveira (curadora e pesquisadora)
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>> 02 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 02 de dezembro (quinta-feira) até às 23h59 do
dia 02 de dezembro (quinta-feira).
West Indies, Les Negres Marrons De La Liberte, Med Hondo
Argélia/ Mauritânia/ França, 1979, 110’
O filme ficará disponível a partir das 16h de 02 de dezembro (quinta-feira) até às 22h do dia
02 de dezembro (quinta-feira).
SESSÃO CINECLUBE ATLÂNTICO NEGRO
Blackout, Rossandra Leone
Rio De Janeiro, 2020, 19’
Chico, Marcos Carvalho, Eduardo Carvalho
Rio De Janeiro , 2016, 23’
Rapsódia para um Homem Negro, Gabriel Martins
Minas Gerais, 2015, 24’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 16h de 02 de dezembro (quinta-feira) até às 16h do
dia 04 de dezembro (sábado).
19h - DEBATE CINECLUBE ATLÂNTICO NEGRO
Com Clementino Junior (cineasta e educador), Lu Ain-Zaila (pedagoga e escritora)
Mediação Janaína Oliveira (curadora e pesquisadora)
>> 03 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA
Now!, Santiago Álvarez
Cuba, 1965, 6’
Abolição, Zózimo Bulbul
Brasil, 1988, 150’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 16h de 03 de dezembro (sexta-feira) até às 16h do
dia 05 de dezembro (domingo).
Los Del Baile, Nicolás Guillén Landrián
Cuba, 1965, 6’
C’était Il Y 4 Ans, Paulin Soumanou Vieyra
Senegal/ França, 1954, 9’
Afrique Sur Seine, Paulin Soumanou Vieyra, Mamadou Sarr
França, 1955, 21’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 17h de 03 de dezembro (sexta-feira) até às 17h do
dia 05 de dezembro (domingo).
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Mes Voisins/ Meus Vizinhos, Med Hondo
França, 1971, 35’
O filme ficará disponível a partir das 17h de 03 de dezembro (sexta-feira) até às 23h do dia
03 de dezembro (sexta-feira).
19h – DEBATE
O CINEMA GRIOT DE MED HONDO NO BRASIL
Com Amaranta César (professora e pesquisadora), Marcelo Ribeiro (professor e pesquisador)
Mediação Janaína Oliveira (curadora e pesquisadora)
>> 04 DE DEZEMBRO | SÁBADO
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
Não Consigo Respirar, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 13’
Híbrido, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 27’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 16h de 04 de dezembro (sábado) até às 23h59 do
dia 04 de dezembro (sábado).
Alma no Olho, Zózimo Bulbul
Brasil, 1973, 12’
O filme ficará disponível a partir das 18h de 04 de dezembro (sábado) até às 18h do dia 05
de dezembro (domingo).
West Indies, Les Negres Marrons De La Liberte, Med Hondo
Argélia/ Mauritânia/ França, 1979, 110’
Mes Voisins/ Meus Vizinhos, Med Hondo
França, 1971, 35’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 18h de 04 de dezembro (sábado) até às 23h59 do
dia 04 de dezembro (sábado).
>> 05 DE DEZEMBRO | DOMINGO
Soleil Ô, Med Hondo
Mauritânia, 1970, 98’
Não Consigo Respirar, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 13’
Híbrido, André Lemos
Rio de Janeiro, 2021, 27’
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Confraria do Impossível apresenta a performance “A Voz da Senzala”
Os filmes e a performance ficarão disponíveis a partir das 16h de 05 de dezembro (domingo)
até às 23h59 do dia 05 de dezembro (domingo).
Sarraounia, Med Hondo
França/ Burkina Faso, 1986, 120’
Polisario, Un Peuple En Armes/ Polisario, As Armas De Um Povo, Med Hondo
França/ Mauritânia, 1978, 85’
Os filmes ficarão disponíveis a partir das 18h de 05 de dezembro (domingo) até às 23h59 do
dia 05 de dezembro (domingo).
8
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145

ÍNDICE DE FILMES
Abolição 28
Afrique Sur Seine 29
Alma no Olho 30
Arco do Tempo 53
Blackout 40
C’était Il Y 4 Ans 31
Chico 41
Fatima, L’algérienne de Dakar 18
Híbrido 58
Les Bicots-Negres Vos Voisins 19
Los Del Baile 32
Mes Voisins 20
Não Consigo Respirar 59
Náufraga 54
Now! 33
Oggun: An Eternal Presence 34
Ouvidochão – Identidades Quilombolas 46
Pe-460: Uma Luta Ancestral 47
Polisario, Un Peuple En Armes 21
Rapsódia Para o Homem Negro 42
Sarraounia 22
Soleil Ô 23
Thynia 48
Um Transe de Dez Milésimos de Segundo 55
West Indies, Les Nègres Marrons de La Liberté 24

146

ÍNDICE DE DIRETORAS (ES)
André Lemos 58, 59
Eduardo Carvalho 41
Gabriel Martins 42
Gabriel Muniz 46
Gloria Rolando 34
Jamile Cazumbá 55
Jocicleide Valdeci de Oliveira 47
Jocilene Valdeci de Oliveira 47
Juan Rodrigues 53
Juh Almeida 54
Lia Letícia 48
Mamadou Sarr 29
Marcos Carvalho 41
Med Hondo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Nicolás Guillén Landrián 32
Paulin Soumanou Vieyra 29, 31
Rossandra Leone 40
Santiago Álvarez 33
Zózimo Bulbul 28, 30

147

Realização
Goethe-Institut Rio de Janeiro
Embaixada da França no Brasil

Website e
Plataforma de Exibição Virtual
Cento e Oito

Curadoria
Janaína Oliveira

Transmissão Ao Vivo
Hatari Filmes

Colaboração em Curadoria
Astrid Kusser Ferreira

Gravação Presencial
Dunas Filmes

Coordenação de Produção
Layla Braz

Desenvolvimento de
Material de Divulgação
Patrícia Fernandes

Assistente de Produção
Jéssica Senra
Produção de Cópias
Matheus Pereira
Identidade Visual,
Projeto Gráfico e Diagramação
Marco Chagas
Coordenação Editorial
Layla Braz
Assistente de produção Editorial
Andreza Vieira
Tradução e Revisão Textual
COOPERAMINAS
Vinheta
biarritzzz
Autoração de Cópias
Luisa Lanna/ Batráquia Produções
Tradução e Legendagem dos Filmes
4ESTAÇÕES
Legendagem Eletrônica
4ESTAÇÕES
Tradução Simultânea
Martina Sayer
Susanna Berhorn

148

Redes Sociais
Andreza Vieira
Assessoria de Imprensa
Alessandra Costa Assessoria
de Imprensa e Comunicação

AGRADECIMENTOS
African Film Festival, Alain Arnaudet, Amanda Soprani, Amaranta Cesar, Annabelle Aventurin,
Anne-Catherine Louvet, Aracelia Pedroso Campoalegre, Archive Books, Aurore Auguste,
Bonetti Mahen, Brigitta Kuster, Centro Afro Carioca de Cinema, Chester King, Ciné-Archives,
Cineclube Atlântico Negro, Cineclube Bamako, Cineclube Mário Gusmão, Cinemateca de
Bologna, Cinemateca de Cuba, Cinemateca do Partido Comunista Francês, Cinemateca
MAM Rio, Confraria do Impossível, Dora Amorim, Drake Stutesman, Festival Internacional
de Curtas de Belo Horizonte, Fraçoise Vergés, Framework, Glaura Cardoso Vale, Gloria
Rolando, José Quental, Kenya Eleison, Léa Baron, Lucas Kosinski, MAM - Museu de Arte
Moderna | Rio de Janeiro, Marcelo R. S. Ribeiro, Mariana Gago, Marie-Pierre Tissandier,
Matheus Antunes, Matilde Doni, Matthieu Thibaudault, Melissa Thackaway, Olhar de
Cinema, Paula Correia, PSV-FILMS, Stéphane Vieyra, Thiago Florencio, Valérie Caron.

149

REALIZAÇÃO

APOIO

Cinemateca de Cuba

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Mostra sem fronteiras [livro eletrônico] : o
cinema de Med Hondo/ organização Layla Braz,
Janaína Oliveira e Astrid Kusser Ferreira. – –
Belo Horizonte, MG : Ed. dos Autores, 2021.
PDF
Vários autores.
ISBN 978-65-00-35177-4
1. Artes . 2. Ensaios brasileiros. 3. Filmes.
4. Cinema I. Braz, Layla II. Oliveira, Janaína.
III. Ferreira, Astrid Kusser.
21-90698

CDD-791.4375

