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Recém-completado o centenário de nascimento 
do diretor Carlos Hugo Christensen (Santiago 
del Estero, 1914 – Rio de Janeiro, 1999),  

tornou-se evidente a necessidade não apenas de 
uma homenagem, mas de um verdadeiro resgate 
das suas obras, permitindo a redescoberta de uma 
das filmografias mais autênticas do cinema latino-
americano. Talvez sua própria singularidade, não 
se aliando a nenhum movimento cinematográfico, 
tenha favorecido a negligência da historiografia, 
mas, justamente, a força de seus filmes está na 
capacidade de assimilar gêneros diversos com 
constante habilidade. Outro aspecto invariável na 
obra de Christensen está no aspecto autoral de 
seus filmes, característica que, aliada ao domínio 
técnico, traz ares de subversão aos gêneros 
clássicos. Mãos Sangrentas (1954), por exemplo, 
além de um excelente drama de perseguição, é 
um dos filmes mais truculentos de sua época, 
chamando a atenção para a violência realista 
de sua encenação, coisa que só viraria moda 
décadas depois. É uma entre várias obras para 
serem redescobertas e, sobretudo, saírem do 
status de culto e ganharem as salas de cinema 
propriamente ditas, afinal de contas, o último 
filme do diretor estreou há mais de 30 anos.

Dentro de uma carreira que se estendeu por sete 
décadas, Carlos Hugo Christensen lançou 53 filmes, 
principalmente comédias, melodramas ou filme noir, 
a maioria dos quais ele mesmo adaptou, escreveu, 
dirigiu e produziu. Interessante notar a habilidade 
do diretor para a produção do chamado cinema de 
gênero, uma vertente cinematográfica bastante 
discutida atualmente e almejada, muitas vezes 
sem sucesso, por novas gerações de realizadores 
brasileiros e latino-americanos. 

O trabalho de Christensen foi recompensado 
internacionalmente, com destaque para o 
Grande Prêmio do Festival de Cannes para La 
balandra Isabel llegó esta tarde (1950), a 
representação oficial brasileira no Festival 
Internacional de Cinema de Veneza com o filme 
Mãos Sangrentas (1954) e o Urso de Ouro do 
Festival de Berlim com Meus Amores No Rio 
(1958). 

Postumamente, seus filmes continuaram a ser 
exibidos ao redor do mundo, mais recentemente no 
Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa). Seu 
filme La balandra Isabel llegó esta tarde (1950), 
foi apresentado em Los Angeles – em junho de 2007 
– como a única produção de língua espanhola no 
21st Annual Last Remaining Seats Series, evento 
anual de clásicos do cinema mundial, ao lado 
de filmes de diretores como Alfred Hitchcock, 
William Wyler e Howard Hawks. 

A importância de seu trabalho, especialmente no 
que diz respeito à sua abertura a novas formas 
temáticas, classifica-o como verdadeiro pioneiro 
em seu campo artístico, tendo contribuído de 
maneira direta para a visibilidade internacional do 
atual Cinema Latino-Americano. A Retrospectiva 
Carlos Hugo Christensen pretende, assim, de 
maneira inédita no país, mostrar ao grande 
público a inegável contribuição desse cineasta 
para a indústria e para a história do cinema.

Eugenio Puppo
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VIDA E LEGADO  
DE CARLOS HUGO  
CHRISTENSEN
mario gallina

célebre romance de Alphonse Daudet. Em uma 
concedida ao autor destas linhas, o diretor 
explicou a motivação que o levou a realizar 
o filme: “Quando ainda estava trabalhando 
na rádio, vi um filme argentino francamente 
absurdo, no qual, quando o casal estava para 
se beijar, a câmara apontava para baixo, para 
o céu, para qualquer lado, menos para o rosto 
dos protagonistas. Se eles diziam: ‘Te amo’, por 
exemplo, era tão pouco plausível que o público 
explodia de rir pela pouca verdade que se 
percebia. Na realidade, não era só nesse filme. 
Acontecia em todos os filmes que se faziam na 
década de 1930. Saí do cinema prometendo a 
mim mesmo que, se alguma vez eu dirigisse, 
faria um filme com cenas de amor ‘de verdade’. 
Por isso fiz Safo. À margem disso, conto a você 
que há uma cena com grande quantidade 
de extras que deu muito trabalho e exigiu 
incontáveis horas de filmagem: a do carnaval. 
Procurei me imbuir de como se celebrava essa 
festa na Buenos Aires de 1914, o ano em que 
situei a ação. O cancan que incluí, por exemplo, 
não é gratuito. Os assessores aos que recorri 
me informaram que era uma dança obrigatória 
naquela época”.

Safo foi o começo do que a atriz Olga Zubarry 
chamou acertadamente de o “atrevimento 
de Christensen”. Ou seja, encarar o desafio de 
transitar por uma temática arriscada, nunca 
explorada antes pelo cinema argentino. A 
história de amor entre uma cortesã e um rapaz 
mais jovem do que ela (os insuperáveis Mecha 

O início do cinema falado na Argentina esteve 
estreitamente relacionado com a construção dos 
grandes estúdios nos quais, quase sem exceção, 
foram rodados aqueles filmes que se tornaram 
fiéis representantes da chamada “época de ouro 
do cinema nacional”. Os Estúdios Lumiton foram 
os primeiros a serem construídos no país e eram 
dotados da mais moderna tecnologia da época; 
o fato aconteceu em 1931, graças a um grupo de 
visionários integrado inicialmente por César José 
Guerrico, Enrique T. Susini e Luis Romero Carranza. 
Para seu primeiro filme, escolheram um sucesso 
teatral do momento: Los tres berretines e o ator 
que se consagrou na peça, Luis Sandrini. O filme 
custou 18 mil pesos e arrecadou mais de 1 milhão. 
A empresa não podia ter tido melhor começo. 
A outra produtora institucional, Argentina Sono 
Film, precedeu os Estúdios Lumiton em 22 dias 
ao estrear Tango!, que entrou na história como 
o primeiro filme argentino dado a conhecer 
comercialmente em salas.

Os Estúdios Lumiton continuaram produzindo 
quase uma centena de filmes nas décadas 
de 1930 e 1940, até que, no início de 1950, 
quebraram. Começava, assim, a agonizar a 
grande fase do cinema realizado em estúdio que 
forjou a sólida base da sétima arte argentina.

Essa produtora teve três realizadores 
fundamentais que conformaram seu perfil e 
consolidaram sua relevância nesses primeiros 
vinte anos de cinema falado. Um deles foi 
Manuel Romero, criador multifacetado que 
posicionou o cinema argentino em nível 
industrial e artístico e, principalmente, como 
já tinha feito com o teatro, deu um genuíno 
sabor local aos filmes. Outro, Francisco Mugica, 
dono de grande sensibilidade e refinado 
bom gosto, realizou, entre vários títulos, o 
inesquecível Así es la vida. O terceiro foi Carlos 
Hugo Christensen, que a partir de sua estreia e 
devido à juventude – pouco frequente nas lides 
cinematográficas  – começou a ser chamado de 
“O benjamim dos realizadores argentinos”.

Descendente de dinamarqueses por via paterna e 
de argentinos mediterrâneos há muito enraizados 
no país por via materna, Christensen nasceu 
em Santiago del Estero, capital da província 
homônima, na República Argentina, em 15 de 
dezembro de 1914. Posteriormente, instalou-se 
com a família em Buenos Aires e, com pouco mais 
de 20 anos, alcançou grande sucesso com um 
ciclo de radioteatro no qual dramatizava poemas 
famosos, seguido por outro que abordava a 
dramatização de letras de tangos.

Logo após esses ciclos, veio o programa de rádio 
de maior impacto de Christensen: Los crímenes 

científicos del dr. Van Dine, sobre o famoso 
detetive Philo Vance, que foi popularizado no 
cinema por William Powell em uma série de 
filmes dos anos 1930. Como consequência 
desse programa, o dr. Guerrico, encarregado da 
equipe técnica da Radio Splendid e diretor 
-geral dos Estúdios Lumiton, se interessou com 
entusiasmo por seu trabalho. Pouco tempo 
antes, Christensen tinha finalizado um filme 
amador em 16 mm, El buque embotellado. 
Mostrou-o para Guerrico e, dois dias depois, 
entrou nos Estúdios Lumiton como ajudante 
na filmagem de Así es la vida. A partir daquele 
momento, procurou descobrir todos os 
segredos do cinema, e poucos meses depois 
teve a oportunidade sonhada: dirigir. Em 1940, 
estreou El inglés de los güesos, e a excelente 
recepção do filme levou a produtora a contratá-
lo em regime de exclusividade por dez anos. 
Águila blanca, sua segunda realização, foi 
recebida com algumas objeções, mas em 1942 
o diretor se recuperou com Los chicos crecen. 
Essa peça comovente de Darthés e Damel fora 
um sucesso retumbante quando de sua estreia 
teatral. A resposta à versão cinematográfica 
foi similar; foi exibida com grande sucesso em 
vários países da América – no Brasil foi lançada 
com o título de Os filhos mandam – e para 
seu realizador significou o apoio definitivo dos 
Estúdios Lumiton.

Em 1943, Christensen lançou um dos filmes 
emblemáticos da cinematografia argentina: 
Safo, historia de una pasión, baseado no 

Carlos Hugo Christensen em preparação da cena do baile de máscaras de Safo, historia de una pasión (1943)

páginas 6 e 7: cena do filme Anjos e demônios 
(1969)
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está abalando a cidade e que só comete 
seus crimes quando chove.

Em La trampa, seu último trabalho para 
os Estúdios Lumiton, transitou também 
pela variante do mistério e da intriga. Além 
disso, permitiu que Zully Moreno realizasse 
provavelmente seu melhor trabalho como 
atriz, distante de certos esquematismos 
de heroína de “telefone branco” que 

Ortiz e Roberto Escalada) foi tratada pelo 
diretor com códigos visuais não habituais 
nos filmes argentinos da época. Entre eles 
está o uso de simbolismos (teia de aranha = 
jovem capturado e inevitavelmente arrastado 
à paixão; ondas que batem nas rochas = 
consumação irrefreável do ato sexual), vozes 
sussurradas, beijos que pela primeira vez 
eram vistos como algo verossímil e cenas 
de forte sugestão sensual. Christensen 
deslocou a ação à Buenos Aires de princípios 
do século XX, e nos diálogos foi usado o 
“vos” no lugar do até então obrigatório “tú”. 
A crítica recebeu o filme com beneplácito, e 
o público respondeu mantendo o filme em 
cartaz durante longos meses em na capital 
argentina, repercussão que se repetiu no 
interior do país e também na América do Sul, 
América Central e México.

Com Safo, começou também a longa e 
conflituosa relação do diretor com a censura. 
Temendo uma possível proibição, ele se 
adiantou aos fatos e, com astúcia, incluiu 
duas frases de similares características 
moralistas no início e no fim do filme. A frase 
do fim era a mesma com a qual Daudet dava 
início ao romance: “Para meus filhos, quando 
tiverem 20 anos...”. De todas as maneiras, o 
cartaz publicitário precisou ser modificado 
porque escapava aos “padrões morais da 
época”: Escalada aparecia beijando o ombro 
de Mecha. Suas vicissitudes com a censura 
continuaram com outros filmes: Adán y la 
serpiente, El ángel desnudo, Una atrevida 
aventurita (o primeiro título deste último, 
Una aventura inmoral, acabou sendo 
vetado) e, finalmente, La intrusa, que foi 
proibido em 1981, durante a ditadura militar 
que imperava naquele momento no país.

Assim como Safo inaugurou o cinema erótico 
na Argentina – como afirma o prestigioso 
historiador Domingo Di Núbila –, três anos 
depois Christensen consolidou sua fama de 
enfant terrible ao apresentar o primeiro nu 
feminino de uma estrela – Olga Zubarry – no 
mencionado El ángel desnudo: de costas 
para a câmera e da cintura para cima. 

Com a mesma atriz, retomou a ficção 
argentina em outro magnífico melodrama: 
Los pulpos, de Marcelo Peyret, no qual o 
personagem de Horacio Pizarro lhe permitiu 
levar o gênero às últimas consequências, 
até a exaltação suprema e extrema da 
paixão. Além disso, Los pulpos foi uma das 
primeiras produções argentinas rodadas 
em cenários reais de Buenos Aires, pois 

até aquele momento, assim como acontecia 
nos Estados Unidos e na Europa, os estúdios 
argentinos nas décadas de 1930 e 1940 
construíam cenografias – inclusive ruas inteiras 
– em seus próprios sets, tratados acusticamente 
para a gravação do som direto. Essa estética 
inovadora permitiu que o espectador chegasse 
a sentir a vibração de Buenos Aires e tivesse a 
sensação de que a cidade tinha a densidade de 
mais um personagem. “Tinha de conseguir um 
clima tangueiro porque a história de Peyret ‘é 
um tango’”, afirmou o diretor numa entrevista. 
Esse propósito foi favorecido pela escolha do 
leitmotiv central da música, o tema Uno, de 
Mariano Mores e Enrique Santos Discépolo.

Mas Christensen não ficou restrito ao cinema 
erótico: ao contrário de outros realizadores, que 
depois de conquistarem uma marca registrada 
não a abandonam, aproximou-se da busca de 
uma constante diversificação temática e de 
procedimentos. Assim, encaminhou-se para 
a comédia e nasceram La pequeña señora 
de Pérez e sua continuação, La señora de 
Pérez se divorcia, com Mirtha Legrand e Juan 
Carlos Thorry e Con el diablo en el cuerpo, um 
dinâmico passatempo deslocado que lançou 
Susana Freyre – esposa do diretor entre 1947 e 
1962 – ao estrelato.

Também no gênero comédia, apresentou, em 
1953, um delicioso filme: Un ángel sin pudor, 
baseado na obra francesa Un petit ange de rien 
du tout, de Claude-André Puget. O argumento 
contava a história de um anjinho que ansiava 
intensamente descer à Terra e que, finalmente, 
consegue permissão para fazê-lo por pouco 
tempo. Convertido em mulher, vive uma 
história de amor que lhe desperta o desejo 
de não retomar a sua primitiva origem. O 
realizador conseguiu transitar pelo fantástico 
sem renunciar a certa ancoragem de corte 
realista, com um delicado lirismo corporificado 
nas figuras de Susana Freyre e Ángel Magaña, 
que desempenharam os simpaticíssimos e 
absorventes papéis principais.

Inquieto e eclético, o realizador fez incursões no 
gênero policial com filmes inesquecíveis. Nessa 
linha, dirigiu La muerte camina en la lluvia, 
inspirado em L’assassin habite au 21º, tema a 
partir do qual o diretor francês Henri-Georges 
Clouzot já havia realizado uma primeira versão 
em 1942. O jornal L’Humanité e outros diários 
parisienses afirmaram que o filme do argentino 
captou muito bem o clima que reinava no 
envolvente romance de André Stanislas 
Steeman sobre os excêntricos hóspedes da 
pensão Babel, na qual vive um assassino que 

caracterizaram a maioria dos filmes que fez 
para a Sono Film. Apenas o talento e o poder de 
persuasão de Christensen bastaram para que 
a mais glamorosa estrela da época aceitasse 
aparecer “afeada” na primeira parte do filme. O 
balanço final foi altamente positivo para a atriz.

Em 1952, Christensen apresentou Si muero 
antes de despertar, adaptado de um relato 
de William Irish, filme considerado pela crítica 
da época, quase de forma unânime, como 
a obra mais perfeita que o diretor rodou na 
Argentina. Num primeiro momento, o filme fez 
parte de um único longa-metragem com três 
contos de suspense do mesmo autor norte-
americano, mas era muito extenso e, apesar da 
oposição do diretor, o estúdio decidiu lançar 
um deles. Os outros dois – Alguien al teléfono 
e El pájaro cantor vuelve al hogar – foram 
lançados juntos com o título de No abras 
nunca esa puerta. Este é um filme de excelente 
fatura, mas Si muero voou ainda mais alto: 
tinha uma narrativa de alta qualidade baseada 
especialmente na imagem (com expressiva 
fotografia de Pablo Tabernero) e num 
misterioso e opressivo clima dramático que, 
com reminiscências de Hitchcock, “conseguiu 
transferir a ameaça da tela à mente do público”.

Em seguida, Christensen foi trabalhar na 
Sono Film e retomou o melodrama: “o gênero 
cinematográfico mais amado pelo público e 
mais repudiado pela crítica e pelos chamados 
públicos eruditos”, segundo a especialista Silvia 
Oroz. E o fez com dois elevados expoentes 
desse tipo de produção: Armiño negro e María 

Olga Zubarry e Roberto Escalada em Los pulpos (1948)

Cartaz do filme La muerte camina en la lluvia (1948)
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Magdalena, protagonizados por Laura 
Fidalgo, a maior femme fatale do cinema 
argentino de então. Ambos os filmes 
contaram com os aditamentos necessários 
e recorrentes do gênero: os amores 
clandestinos, a maternidade carente da 
figura paterna, a culpa, o arrependimento, 
o perdão e, entre outros, os preconceitos 
religiosos e sociais. Armiño negro teve 
exteriores rodados em Lima, Cuzco e Machu 
Picchu (Peru) e falava de uma mulher de 
passado escandaloso e das consequências 
dramáticas que essa situação gera em seu 
filho adolescente. María Magdalena – filme 
bastante intenso e ainda mais agudo do 
que o anterior – foi uma espécie de réplica 
moderna do relato bíblico e mostrava uma 
rica herdeira que, preocupada apenas 
com seus caprichos, encontra o caminho 
da salvação ao conhecer um cientista 
que faz de sua vida um apostolado do 
bem; mas o homem é traído e morre ao 
se contagiar voluntariamente com uma 
vacina envenenada. Ela, num claro gesto 
de expiação, se propõe a seguir o caminho 
traçado por seu mestre.

Em 1945, Christensen teve sua primeira 
experiência no exterior quando, graças 
a uma autorização especial dos Estudios 
Lumiton, viajou ao Chile para fazer La 
dama de la muerte, baseado em El club 
de los suicidas, do romancista escocês 
Robert Louis Stevenson. Assim como ele, 
nessa mesma época outros diretores do 
cinema argentino – entre os quais Luis 
Moglia Barth, Carlos Schlieper, Carlos 
Borcosque e Francisco Mugica – tinham 
sido contratados pelos estudos Chile Films 
numa tentativa de impulsionar a indústria 
cinematográfica daquele país. Anos depois, 
La dama de la muerte – cujos cenários 
foram concebidos pelo cenógrafo Jean de 
Bravura – foi adquirida pelo Museu Britânico 
em reconhecimento à exata reconstrução da 
época vitoriana.

Depois da passagem pelo Chile, o diretor 
retomou a atividade na Argentina e, por volta 
de 1949, enquanto filmava La trampa, tornou-
se pública a notícia de que o dr. Guerrico 
tinha posto à venda os Estúdios Lumiton. 
Christensen sabia de algo mais: seu contrato 
fazia parte do inventário da produtora, para 
dizê-lo de alguma maneira. Isso provocou um 
profundo mal-estar no realizador, que naquele 
momento recebeu uma oferta para dirigir 
na Venezuela. A proposta venezuelana tinha 

Christensen completou seu contrato de 
dois filmes com a Bolívar Films ao rodar 
La balandra Isabel llegó esta tarde, 
protagonizada por Arturo de Córdova e 
Virginia Luque, baseada no conto homônimo 
de Guillermo Meneses. O filme – fiel aos 
postulados do realismo mágico emanado 
de suas raízes literárias – ficou como uma 
das demonstrações mais acabadas de um 
cinema pleno de sugestão índio-americana. 
Magnificamente escorado pela fotografia 
de José María Beltrán, foi uma verdadeira 
revelação pela grandeza de sua beleza plástica 
e sua força avassaladora em que aflora uma 
história de amor e bruxaria emoldurada no 
realismo do bairro da Muchinga de La Guaira 
e seus habitantes. No entremeio, danças e 
cantos típicos, mistura macabra de alegria 
e morte, diversão e brutalidade, loucura e 
paixão. Em 1951, representou oficialmente 
a Venezuela no Festival Cinematográfico de 
Cannes, no qual Beltrán recebeu o Prêmio da 
Melhor Fotografia. Anos mais tarde – em 1992 
–, a Motion Pictures Export Association of 
America selecionou o filme para representar 
a Venezuela na coleção de vídeo “A Literatura 
Latino-Americana no Cinema”.

Depois da experiência venezuelana, 
Christensen retornou à Argentina e, 
em 1954, razões de caráter político 
determinaram que se radicasse no Brasil. O 
fator desencadeante foi María Magdalena, 

pontos em comum com a que anteriormente 
o tinha levado ao Chile. Luis Guillermo Villegas 
Blanco, diretor da Bolívar Films, de Caracas, 
convidou-o para dirigir o longa-metragem 
inaugural desse estúdio, até então dedicado 
exclusivamente à produção do primeiro noticiário 
do país. Os escassos filmes venezuelanos 
realizados até 1949 não tinham alcançado a 
admiração do público nem o apoio da crítica. A 
inexperiência geral parecia ser a responsável por 
tal circunstância. Villegas Blanco apostou que a 
contratação de artistas e técnicos estrangeiros 
com trajetória avalizada seria uma saída viável 
para que a Venezuela encontrasse o caminho para 
ter uma verdadeira indústria cinematográfica. O 
produtor caraquenho tinha estado fora do país 
durante cerca de vinte anos, trabalhando na 
Espanha, Chile e Argentina, sempre em negócios 
relacionados com o espetáculo. Não ignorava, 
portanto, que Christensen era um dos diretores 
argentinos mais cotados, e pensou que era a 
pessoa indicada para pôr em funcionamento a 
Bolívar Films.

El demonio es un ángel foi o primeiro 
filme dessa produtora e foi um verdadeiro 
acontecimento para os venezuelanos. Eles 
nunca tinham visto refletidas na tela as ruas 
caraquenhas nem tinham ouvido seus costumes 
e modismos verbais capturados pelo cinema. 

Juan Carlos Thorry, protagonista desse filme 
ao lado de Susana Freyre, recordou por volta 
de 1995 os pormenores que cercaram aquela 
viagem à Venezuela: “Éramos um grupo de 
argentinos entre atores e técnicos e foi uma 
experiência única, pois assim que chegamos a 
Caracas, em um coquetel de boas-vindas que nos 
ofereceram, Villegas Blanco disse a Christensen 
que o estúdio estava desmontado. Ou seja, 
tinha sido construído, mas eles não sabiam 
como montá-lo. Christensen respondeu: ‘Como 
assim? Por que não me informaram isso antes?’, 
e Villegas Blanco disse: ‘Porque se tivéssemos 
feito isso, talvez você não viesse’. O problema foi 
solucionado com um telefonema aos Estados 
Unidos para que enviassem os equipamentos: 
câmeras, luzes e tudo o que fosse necessário. 
Em poucos dias, o pedido estava em Caracas, e, 
com a supervisão de Christensen, o estúdio foi 
montado, assim como um excelente laboratório, 
tudo equipado com os componentes mais 
modernos”. A estreia em Caracas de El demonio 
es un ángel foi um acontecimento de primeira 
grandeza. Bem ao estilo hollywoodiano, o diretor 
e os atores principais deixaram as impressões 
de suas mãos e as assinaturas em um quadro de 
cimento fresco no cinema Lido.

rodado quase integralmente no Brasil (em 
Salvador e no Castelo D’Ávila, na Praia do Forte). 
Christensen acreditava que, provavelmente, 
esse tenha sido um dos motivos que levaram 
as autoridades do Festival Cinematográfico de 
São Paulo a convidar o filme para representar a 
Argentina. As divergências que o diretor tinha 
havia algum tempo com o governo peronista 
explodiram quando se soube do convite a María 
Magdalena, pois frustrou as intenções de gente 
de cinema e de funcionários ligados ao poder, 
que pretendiam enviar outro filme à mostra 
paulista. Christensen se negou a recusar o 
convite, o que provocou um profundo mal-estar 
com o governo argentino, sem ser considerado 
sequer que a escolha do filme era alheia ao 
diretor. A represália não tardou. Quando estava 
com Atilio Mentasti concluindo futuros projetos 
em comum, o diretor da Argentina Sono 
Film recebeu uma chamada telefônica que o 
informava sobre a ordem oficial de censurar 
Christensen. Atônito, Atilio Mentasti fez seu 
interlocutor repetir a notícia para que pudesse 
ser ouvida pelo interessado. A medida abrangia, 
além disso, a proibição expressa de que a 
família Christensen abandonasse o país, ou seja, 
o “congelamento” na própria terra.

Com sua esposa, a atriz Susana Freyre – com 
quem se casara em 1947 e de cuja união, em 
1951 nasceu Carlos Hugo, único filho de ambos 
– Christensen começou a administrar a difícil 
e delicada partida. A esse respeito, Susana 

Laura Hidalgo e Ricardo Castro Ríos em María Magdalena (1954)
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lembrou que: “Naquele momento, foi de 
grande importância a intervenção de um 
funcionário policial que facilitou os trâmites 
para efetivar a viagem. Contamos também 
com a ajuda e o apoio solidário da atriz Niní 
Gambier e seu marido, o diplomata e escritor 
Pedro Juan Vignale, que tinha colaborado 
nos roteiros dos dois últimos filmes que 
Christensen fizera para a Sono Film. Ambos 
ajudaram nos levando em automóveis 
diferentes – por razões de segurança – até 
o avião que nos levou ao Brasil, para onde 
partimos em fevereiro de 1954”.

Já em São Paulo e participando do festival que 
involuntariamente desencadeou a situação 
exposta, o casal – que oficialmente não fazia 
parte da delegação argentina – teve de se 
juntar à comitiva mexicana. Assim fizeram 
no dia que se exibiu María Magdalena e em 
outras jornadas nas quais assistiram a diferentes 
eventos da mostra. Terminada a mesma, 
Christensen pretendia seguir viagem para o 
México, mas, associado com o produtor e ator 
carioca Roberto Acácio, instalou-se no Rio de 
Janeiro e se juntou ao cinema brasileiro. A obra 
que desenvolveu no Brasil também tem a marca 
literária que caracterizou boa parte de sua 
produção argentina. “Eu sofro muito a influência 
do escritor”, confessou uma vez. Convencido 
de que a literatura é a base mais sólida da 
cinematografia, recorreu à colaboração dos mais 
prestigiosos autores brasileiros. Assim como 
o tinha feito na Argentina com Benito Lynch, 
Yamandú Rodríguez, César Tiempo, Horacio 
Quiroga, Marcelo Peyret e Alejandro Casona, 
entre outros, no Brasil as penas foram Pedro 
Bloch, Orígenes Lessa, Machado do Assis, Carlos 
Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, 
Aníbal Machado, Millôr Fernandes, Péricles Leal, 
Fernando Sabino, Dinah Silveira de Queiroz, 
Nelson Rodrigues, Paulo Rodrigues e José Condé.

Seu primeiro filme brasileiro foi Mãos 
sangrentas, inspirado na fuga do presídio 
da Ilha de Anchieta, no litoral de São Paulo, 
fato acontecido em 1952 e que teve trágicas 
consequências. O filme causou forte impacto no 
Brasil devido ao ritmo e à implacável violência. 
Quase imediatamente, rodou o drama Leonora 
dos sete mares, interpretado por Susana Freyre 
e Arturo de Córdova e baseado em Leonora, 
peça teatral cheia de suspense, cujo autor, Pedro 
Bloch, acabava de obter enorme repercussão 
com o monólogo As mãos de Eurídice, 
encenado em vários países do mundo.

Continuou com Meus amores no Rio/
Mis amores en Río, primeira coprodução 

argentino-brasileira e primeiro filme a utilizar o 
sistema UltraScope-Agfacolor no Brasil, seguido 
por Matemática zero, amor dez e Amor para 
três, remakes de La pequeña señora de Pérez 
e La señora de Pérez se divorcia, que realizara 
na Argentina durante a década de 40, agora 
transpostos para o registro da comédia musical. Os 
títulos mencionados foram importantes sucessos 
comerciais e, segundo Christensen, “tornaram 
Susana Freyre, protagonista dos filmes, uma 
grande atração do cinema brasileiro”. Também 
com a esposa como atriz principal, Christensen 
estreou como produtor teatral de Gigi, de Colette, 
O milagre de Anna Sullivan, de William Gibson, 
e Você pode ser um assassino, de Alfonso Paso, 
peça na qual, além disso, exerceu a direção cênica, 
métier que não desempenhava desde uma 
distante experiência juvenil.

Continuou com Esse Rio que eu amo, que 
permaneceu três meses em cartaz no cinema 
Palácio, no Rio de Janeiro, antes de começar seu 
percurso pelo circuito comercial. O filme também 
marcou o início da atividade cinematográfica de 
Francisco Marques, de quem Christensen afirmou 
“que ao longo dos anos se tornou meu melhor 
amigo e o colaborador mais importante de toda 
a minha carreira”. Crônica da cidade amada 
completou a bela trilogia que o cineasta dedicou 
ao Rio de Janeiro.

Em 1963, lançou O rei Pelé, coleção de anedotas 
biográficas e primeira aparição no cinema de 
um dos mais famosos jogadores de futebol do 
mundo. O filme também serviu para mostrar 
a paixão esportiva dos brasileiros. Em 1963, 
Christensen fez uma experiência inédita na 
carreira: o curta-metragem Bossa nova, primeiro 
registro argumental e em cores que analisa o 
fenômeno desse movimento musical.

Viagem aos seios de Duília (1964), baseado no 
conto homônimo de Aníbal Machado, foi um 
marco da consolidação da carreira do diretor no 
Brasil. O filme radiografou uma vida rotineira, 
alienante, por meio do personagem José Maria, 
funcionário que ao se aposentar enfrenta uma 
profunda solidão existencial. Decepcionado 
por seu presente e hostilizado por seu futuro 
– simbolizado na morte de um colega da 
repartição onde trabalha – só lhe resta seu 
passado. Como última esperança de afirmação 
vital, empreende uma viagem à sua cidade 
natal, onde vivera um intenso e inesquecível 
amor adolescente. Uma viagem interior, na 
qual o personagem tenta fazer uma espécie de 
inventário de sua vida e de sua razão de ser.

Dois anos depois, o diretor fundou sua 
própria empresa: a Carlos Hugo Christensen 

Produções Cinematográficas, que teve 
como primeira produção O menino e o 
vento, baseado no conto O iniciado do 
vento, também de Aníbal Machado, que 
Christensen dizia ser um de seus escritores 
favoritos. O argumento conta a história do 
engenheiro José Roberto Nery, que visita 
a cidade da Bela Vista, no interior de Minas 
Gerais. Lá conhece Zeca da Curva, que 
se diz enfeitiçado pelo vento que castiga 
a região dia e noite. Ambos partilham a 
mesma adoração pelo vento, até que um 
dia o menino desaparece. Tempos depois, 
José Roberto é chamado para responder 
a um processo, acusado de ter mantido 
relações homossexuais com Zeca. Toda a 
cidade o condena. Durante o julgamento, 
enquanto José Roberto presta depoimento, 
é interrompido pelo vento, que atravessa 
a sala do tribunal, levando o julgamento 
pelos ares, como se Zeca tivesse voltado, 
censurando o processo, os arcaicos 
costumes do lugar e os preconceitos da 
população. O filme representou um dos 
pontos mais altos de Christensen no Brasil; 
fez uma denúncia poética do preconceito 
e da discriminação e, no notável final, 
alcançou momentos de grande beleza 
plástica e força dramática.

Durante o transcurso dessas duas últimas 
filmagens, o diretor se apaixonou por Minas 
Gerais, e algum tempo depois realizou outros 
dois filmes nesse estado: o drama de terror 
Enigma para demônios e A mulher do desejo, 
com um elenco totalmente formado por 
atores de Belo Horizonte, quando lançou José 
Mayer, que seria posteriormente uma das 
figuras de maior prestígio no cinema brasileiro.

Em sua filmografia também se destaca Anjos 
e demônios, o maior sucesso comercial de 

1960. O filme, que tinha um ótimo roteiro de 
trama policial, apresenta fortes cenas de sexo, 
que desencadeiam uma espécie de prólogo à 
grande aventura erótica – tema posteriormente 
muito comum no cinema brasileiro.

Em 1973, Christensen surpreendeu a crítica 
e o público introduzindo novos temas com 
Caingangue, a pontaria do diabo, filme de 
aventuras, dentro do gênero faroeste, com 
implicações sobre a problemática social 
existente na época, em que se mesclavam as 
raízes do Brasil e do Paraguai.

Em 1979, concretizou um de seus sonhos 
mais acalentados: levar um conto de Jorge 
Luis Borges ao cinema. A escolha recaiu em 
La intrusa, conto incluído no livro O informe 
de Brodie. Na apresentação privada do 
filme (1981), Borges pareceu desfrutar do 
mesmo, mas pouco depois o desaprovou, 
argumentando que “...há obscenidades, nus, 
e além disso (é o mais grave) sugere-se a 
pornografia e o sexo”, acrescentando que “...
não se trata de uma versão livre, mas de uma 
versão distorcida”. Começou, então, uma dura 
polêmica entre o autor e o diretor, rodeada pela 
proibição sofrida pelo filme como resultado da 
censura argentina. Com o tempo, os ânimos se 
acalmaram e, por ocasião da estreia, o notável 
escritor não fez declarações a respeito.

Depois de um fracassado retorno ao cinema 
argentino com Somos?, aconteceu uma 
pausa de três anos, depois da qual anunciou 
a realização de La casa de azúcar, baseada 
num conto de Silvina Ocampo. Christensen 
ignorava que o filme levaria – nada menos – 
que dez anos para ser concluído. Finalmente 
foi rodado e, estando virtualmente terminado, 
razões de ordem econômica fizeram com que 
o filme permanecesse inédito até o momento 
de escrever estas linhas (2015). Consultado 
a respeito neste último ano, o assistente 
Francisco Marques explicou: “O filme está 
com o copião totalmente editado com os 
diálogos em português. Estão faltando a 
dublagem em espanhol, que teria de ser feita 
em Buenos Aires; compor e gravar a música 
de fundo; colocar os ruídos e mixar. Não é 
muito trabalho, mas necessita seu tempo para 
ser feito com cuidado. Além das questões 
burocráticas e legais, ainda temos de encontrar 
o financiamento. Mas não desistimos!”.

O significado da obra de Christensen, 
especialmente no que se refere à abertura a 
novos caminhos, tanto no aspecto temático 
como no formal, ratifica sua condição de 
verdadeiro pioneiro na área que escolheu 

Ênio Gonçalves e Luiz Fernando Ianelli em O menino e 
o vento (1966)
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como forma de expressão artística, além 
de documentar sua inegável contribuição à 
indústria e à história da cinematografia sul-
americana. São razões mais do que válidas 
para que os organismos cinematográficos 
do Brasil e da Argentina forneçam os meios 
que permitam conhecer a obra póstuma de 
tão relevante realizador.

Carlos Hugo Christensen morreu em 30 de 
novembro de 1999. No dia anterior, tinha 
recebido o Prêmio à Personalidade Latino-
Americana, entregue pela primeira vez no 
âmbito do X Festival de Cinema de Natal. 
Retornou ao seu amado Rio de Janeiro 
desgastado pela viagem e pela emoção. 
Recostou-se e adormeceu. Só assim, 
pegando-o despreparado e à traição, a morte 
ganhou o jogo contra quem nunca tinha 
deixado de ser o enfant terrible daquele 
cinema argentino que, posteriormente, 
deixou seu indelével rastro na cinematografia 
de vários países da América Latina. Entre eles, 
este Brasil que ele tanto amou e que hoje, 
com toda a justiça, o homenageia.

Carlos Hugo Christensen, Susana Freyre e Carlos Hugo, filho de ambos (Buenos Aires, 1956)

Equipe do filme Leonora dos sete mares (1955): 
Pedro Bloch (argumento), Arturo de Córdova 
(elenco) e Carlos Hugo Christensen (direção)
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Melodrama perverso
Uma voz sussurra como o próprio demônio, 
o animal de todas as trevas. “Contemplarla 
enteramente. Contemplarla enteramente. 
Contemplarla enteramente.” Guillermo quer 
enxergar o corpo nu de Elsa. Aos 17 anos, estava 
aflita. Apenas ele, artista plástico riquíssimo, 
poderia quitar as dívidas do pai da menina. 
Elsa encontra-o no ateliê: uma casa de pedra, 
do tipo que em 2013 ainda existia no bairro de 
Copacabana, Rio de Janeiro, e hoje não mais, 
consumido pela angústia imobiliária. Enquanto 
se aproxima, Guillermo é apresentado pela 
câmera entre estátuas e divindades pagãs, o 
olhar crispado de ódio. E assim Elsa pede-lhe, 
quase se ajoelha, porque ama tanto o pai. 
Clemência, o que custa para você? Mas o ar se 
perde, a cabeça fica pesada, e a todo minuto 
acontece um novo absurdo, uma nova escarrada 
de cinismo do nosso quase-Lúcifer. A diferença 
entre os dois é gigantesca. Não há nem mesmo 
um cabo de guerra, e, sim, o gozo perverso de 
Guillermo, que estraçalha intelectualmente a 
pombinha que tem nas mãos. 

A esse filme, o diretor argentino-brasileiro 
Carlos Hugo Christensen deu o nome de  
El ángel desnudo (1946). Em vez de iniciarmos 
aqui um longo prólogo sobre a biografia e o 
fato de ter nascido em Santiago del Estero, em 
1914, melhor será analisarmos suas obsessões 
como autor. Nesse sentido, El ángel desnudo 
revela traços marcantes da trajetória de Carlos 
Hugo. Alguns deles acabariam mais conhecidos 
pela inclusão de Armiño negro – clássico 
da década seguinte (1953) – em Cinema de 
Lágrimas (1995), filme encomendado a Nelson 
Pereira dos Santos para a celebração dos 100 
anos do cinematógrafo Lumière.

Deixemos Armiño para outro parágrafo. Vejamos 
agora, o encontro entre Guillermo e Elsa. Vejamos 
o imaginário daquele homem que já se foi e, 
no entanto, permanece como um dos nomes 
do cinema do século XX. Na cena, percebe-se a 
crueldade (Cristiano Nilsen matará Juliana, em 
A intrusa), a assimetria entre os personagens (o 
mais velho versus o mais jovem, como em Anjos 
e demônios), as representações icônicas (estátuas, 
a exemplo de Safo, historia de una pasión), 
Copacabana (o lar, doce lar, do que lhe dizia a 
brasilidade) e o desespero (porque, ai de ti, José 
Maria, a tua Duília não existe mais). Aos leitores, 
apresento o melodrama perverso de Carlos Hugo 
Christensen. Um estilo que foi elaborado antes e 
depois de El ángel desnudo, mas que trata de temas 
que são cruciais para se entender a obra do diretor, 
incluindo o derradeiro A casa de açúcar (1996).

Até a migração completa, de corpo e alma, 
para o Brasil, Christensen trafegou entre 
a Argentina natal, Peru, Venezuela, Chile. 
Nesses momentos iniciais, rodou vários 
títulos, dos quais podem ser pinçados Safo 
(1943), La balandra Isabel llegó esta tarde 
(1950), Armiño negro (1953) e  
María Magdalena (1954). A certa altura,  
misturou-se com a literatura e com os 
vulcões brasileiros, conhecidos, aliás, 
pelo patrício Carybé (Hector Julio Páride 
Bernabó), muralista que fixou pouso em 
Salvador, mesma terra de María Magdalena. 
El ángel desnudo (1946) foi tão somente o 
primeiro registro com a câmera no Brasil; 
María Magdalena, o segundo. 

Ponto curioso, o cinema de Christensen 
parte muitas vezes de um formato quadrado 
e purista, para atingir dimensões maiores. 
Em Safo, os números de dança cansativos 
querem reforçar a bondade de Raúl (Roberto 
Escalada), o moço da província, que acaba 
sendo engolido pela metrópole mundana. A 
câmera e os efeitos sonoros previsíveis são 
quebrados, porém, pela chegada da vamp 
Selva (Mecha Ortiz) que fuma cigarros. A 
mulher toma Raúl pelos braços, imitando as 
perdidas de João do Rio, que no libreto de 
Christensen têm raiz em Alphonse Daudet. 
Adaptações, por sinal, são frequentes na 
obra de Carlos Hugo e respondem por 
imensa parte de seus filmes. A dinâmica 
entre livro e tela era uma espécie de 
continuum para o diretor, também roteirista. 

Mecha Ortiz e Roberto Escalada retornariam 
em El canto del cisne (1945), na mesma 
linha incestuosa – homem jovem e mulher 
vivida – que explodiu em Safo. Verdadeiro 
blockbuster no meio da II Grande Guerra, 
Safo trouxe diálogos coloquiais, os corsos 
de Buenos Aires, o bucolismo de Mendoza 
e estátuas da poeta grega homônima – sem 

a faceta lésbica, que tanto lhe fez a fama. A 
princípio, era apenas um objeto de gesso – já 
que o nu em pelo seria obviamente impossível 
–, mas a atmosfera deixava claro que havia ali 
a representação do próprio desejo. Como uma 
foto do corpo de Selva, a meretriz que serviu de 
modelo para um escultor.

Ainda na onda do incesto, se El ángel desnudo 
trata de filha e pai – amor que beira o absoluto 
–, a figura da mãe é apresentada em Armiño 
negro e Safo. A mãe de Raúl é a quintessência da 
santidade: entrevada, humilde, previdente. Já em 
Armiño negro, María (Laura Hidalgo) encarna uma 
prostituta, idealizada pelo filho adolescente. “Deus 
castiga os filhos pelos pecados dos pais”, diz o 
padre. E, tal qual uma Gene Tierney, Laura Hildalgo 
traz uma beleza destruidora, inalcançável, essa 
pantera que interdita a felicidade. A imagem 
icônica dessa vez estará em um quadro, colocado 
em um salão de exposições, ao contrário das 
estatuetas de Safo e El ángel. Note-se que a 
casa de Armiño assistirá a momentos terríveis, 
ainda maiores do que os vistos pela Cinédia, 
no clássico nacional O ébrio (1946, direção de 
Gilda de Abreu). No centro, um conflito edípico 
extremamente sutil, que não passa despercebido 
aos espectadores atentos: a homossexualidade 
do rapaz, fusionado com a mãe provedora e 
abandonado pelo pai desconhecido. 

Filmado em Machu Picchu, Armiño negro 
abandonou o ambiente europeizado e 
portenho. Partiu para o norte, no mesmo 
caminho de La balandra Isabel llegó esta 
tarde. O filme utiliza a Ilha de Margarita, 

CARLOS HUGO 
CHRISTENSEN: 
DESVENDANDO  
O ENIGMA
Andrea Ormond

Olga Zubarry e Guillermo Battaglia em El ángel 
desnudo (1946)

Armiño negro (1953)
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na Venezuela, e faz o espetáculo do 
etnocentrismo invertido. Mostra tanto o 
turista norte-americano (estereótipo do 
“homem branco”, como também o era 
o descendente de dinamarqueses, C. H. 
Christensen), como os rituais de origem 
africana (a fotografia de José María Beltrán 
Ausejo ganharia o prêmio no Festival de 
Cannes, em 1951). Ao fim, demonstrava 
uma vez mais a história do amor proibido 
entre o macho e a mulher impura. A mesma 
origem de María Magdalena – novamente 
Laura Hidalgo –, que, a começar pelo nome, 
vive os piores de seus dias, agora em uma 
inóspita Bahia, em Salvador. Por volta 
daquele 1954, os ventos sopravam em outra 
direção. Ameaçado na Argentina, Carlos 
abraça de vez o antiperonismo, comungado 
por Jorge Luis Borges, fraterno amigo. E, 
da ponta leste do Brasil, Christensen dava 
um alô à sua futura existência, ao novo 
cotidiano que o acompanharia até a morte.

Brasileiro de Copacabana
Coube a Mãos sangrentas (1954) carimbar 
o passaporte atemporal, o vínculo com 
o território brasileiro. Cria dos estúdios 
paulistanos da Companhia Cinematográfica 
Maristela – liderados por Mário Audrá 
Jr. –, Mãos sangrentas foi o começo da 
parceria com a alma local. Narra a história 
de uma rebelião no presídio da Ilha 
Anchieta (Ubatuba), filmada com recursos 
do México – o midas Gregorio Wallerstein 
– e Argentina. Christensen nadou com 
desenvoltura, acostumado às coproduções 
na América Latina, anos antes do Mercosul. 
Repetiu o feito em Leonora dos sete mares 
(1955), também pela Maristela e também 
com Wallerstein e o galã Arturo de Córdova, 
em obscura jornada pelo bas-fond carioca. 
Entre meias-luzes, cais do porto e a menção 
exótica – aos padrões nacionais – ao 
consumo de maconha, a erva que arrasa os 
destinos de uma melindrosa.

Ainda não se percebe em Mãos sangrentas 
e em Leonora o sentimento de ascese que 
marcaria momentos-chave do diretor. Entre 
eles, Viagem aos seios de Duília (1964) e O 
menino e o vento (1966): aqui, o encontro 
com Aníbal Machado – e as miudezas da 
vida brasileira – renderia momentos de 
tensa genialidade. Como a beleza opera nos 
detalhes, o santiaguenho teve de observar 
e introjetar o espírito que o cercava. E 
introjetou-o de tal forma que, logo no início 
de 1958, estrearia a primeira parte de uma 

trilogia sobre a cidade que escolheu: o Rio de 
Janeiro. Na idiossincrasia louca de Copacabana, 
montou um feudo. Era o apartamento da rua 
Pompeu Loureiro. Eram o nobre e seu castelo. 
Sem vassalagem, Carlos Hugo acreditou em 
um sentido de potência para a então capital 
federal do país (Meus amores no Rio), que em 
breve deixará de sê-la (em 1961, um ano após 
a inauguração de Brasília, quando lança Esse 
Rio que eu amo). No ápice, teremos Crônica da 
cidade amada (1965), em que nem mesmo o 
bairrismo guanabarino conseguiu afastá-lo de 
ser o diretor da fanfarra sobre os 400 anos de 
fundação da metrópole.

Como roteirista, Christensen utilizou um 
método recorrente. Escolhia escritores para 
ajudá-lo nos diálogos – voltamos àquele 
continuum entre a matéria fílmica e a matéria 
literária. Em O rei Pelé (1962), Nelson Rodrigues 
deu a tônica do documentário, que lucraria com 
o bicampeonato no Chile. Em Crônica da cidade 
amada, Millôr Fernandes adaptou um pacote de 
crônicas, biscoitos finos de Carlos Drummond 
de Andrade, Paulo Mendes Campos, Orígenes 
Lessa, Dinah Silveira de Queiroz, Paulo 
Rodrigues e Fernando Sabino. 

Desigual, operístico – vamos e venhamos, 
400 anos é uma data para fortes –, Crônica 
da cidade amada reuniu um elenco estelar e 
compositores idem. Oscarito e Grande Otelo 
aparecem em episódios separados – o que 
não deixa de ser uma bela tacada. Há também 
espaço para Tito Madi, Billy Blanco e um 
Taiguara púbere, que canta aos “cidadãos de 
bem” e aos marginais, às asas da Panair, ao 
favelado e ao garoto rico que o tortura mas 
promete uma pelada no “domingo, a mesma 
hora”, recebendo em troca um sorriso de franca 
felicidade. Bebuns cruzam a tela, como amigos 
desgarrados de José Carlos Oliveira e de todas 
as etílicas cousas. Bondes e papagaios, close 
em cemitério no dia de jogo – um pouco de 
sarcasmo cai bem –, além da fetichista presença 
de militares como coadjuvantes, o que nos 
lembra que o comício na Central acabara fazia 
alguns meses.

O filme traz um dado especialmente 
importante, se pensarmos na obra de 
Christensen como um todo: no episódio 
Aparição, a boneca adolescente desfila pela 
orla de Copacabana, sentido Arpoador, e 
uma multidão de homens bate palmas, como 
hippies ao pôr do sol, mas dessa vez para o 
corpo escultural da guria. Tanta docilidade seria 
travestida de violência em Anjos e demônios (o 
relato da juventude dourada, 1969) e A morte 

Duília manteve o título da história de Machado, 
que soava pecaminoso demais. O menino e 
o vento – no original, O iniciado do vento – dá 
outro passo tortuoso, abordando a pretensa 
homossexualidade entre José Roberto (Ênio 
Gonçalves) e Zeca da Curva (Luiz Fernando Ianelli). 
Percebe-se o mesmo ambiente de Machado, 
ligado às leis, ao Direito, às rotinas burocráticas – 
ele próprio, promotor público –, mas tresloucado 
em uma força bruta, malsã, que paira acima de 
tudo e joga a narrativa em lugares minúsculos, 
interioranos, carregados de uma metafísica 
própria. Duília teve diálogos de Orígenes Lessa; O 
menino, de Millôr Fernandes. Ambos, roteiro de 
Carlos Hugo, que chegou a vender o carro para 
finalizar O menino e, após esse, cogitou adaptar 
Satyricon – desbunde que terminaria nas mãos 
de Federico Fellini (1969). Inaugurava-se, então, 
a década de 1970 e chegava o momento de se 
encarar uma outra encruzilhada.

Entre os anjos, os nilsen e o fim
A presença de Luiz Fernando Ianelli em O 
menino e o vento foi prenúncio de uma parceria 
sólida, que se estendeu a Anjos e demônios 
e Enigma para demônios. Mais do que o ator 
em si, Christensen aproximou-se de uma nova 
geração, que instalou os baby boomers nas 
comunas espirituais do planeta. “Toda ordem 
é injusta”, “é proibido, proibir”, mas como dizer 
algo do gênero ao homem que havia realizado 
o cume da transgressão desde os anos 1940? 

A comédia Como matar um playboy (1968) 
já tateava essa aura do poder ultrajovem, 
elemento que seria destrinchado em Anjos 
e demônios. Nesse último, Christensen 
polemizou a maioridade penal – tema ainda 
hoje controverso –, com uma ciranda de crimes, 
sexo, drogas, classe média e cenas antológicas. 
Destaque para o convescote de nus, o 
rufianismo gay e a morte na lagoa – que tanto 
remete ao dramalhão Amar foi minha ruína 
(1945), de John M. Stahl. 

Uma vez mais, convém ressaltar: o que existe de 
clássico e novelesco em Carlos Hugo deve ser 
encarado como grão de sal. Em 1970, no meio do 
processo cinemanovista de tomada de poder, o 
diretor precisava pagar as contas e afiar o discurso, 
tomando goles aleatórios de descanso. Anjos e 
demônios é o oposto do marxismo soporífero e 
engajado. É produto de uma intensa (e corajosa) 
racionalização. Por outro lado, Uma pantera em 
minha cama (1971) é recreio, é entreato. Enquanto 
isso, Caingangue, a pontaria do diabo (1973) 
estabelece um curioso pacto com o galã David 
Cardoso, em veículo originariamente pensado 

transparente (o enterro dos ossos da GB 
poética, 1978).

O Brasil das gerações modernistas e da rosa 
dos tempos é o palco de Viagem aos seios 
de Duília e O menino e o vento. Dois  
longas-metragens que unem Christensen 
e Aníbal Machado – o conto A morte da 
porta-estandarte já aparecera em Esse 
Rio que eu amo –, alcançando resultados 
altíssimos. O Baudelaire de Enigma para 
demônios (1974) fala na audácia dos 
maus espíritos. Para Duília, poderíamos 
ter o mesmo poeta na versão flâneur, 
caminhando pelas ruas da antiga Belacap, 
das repartições públicas, em que as paredes 
cinzas escondem o “deserto de almas” a que 
se referiu Caio Fernando Abreu em Aqueles 
dois – conto também adaptado e filmado 
por outro diretor, Sérgio Amon, em 1985. 

Fato é que, em Duília, o solteirão José Maria 
(Rodolfo Mayer) se vê confrontado pelo 
absurdo de não ter vivido. Preferiu os rapapés 
mecânicos do trabalho, o vazio das falsas 
cordialidades. Aposenta-se, calça as chinelas 
e tenta reconstruir o passado. Segue em 
busca da namorada da juventude, mas, José, 
namorada não há mais: há apenas o corpo 
velho, a mulher hoje avó, nem uma nesga 
daquele amor. José cai no desespero, no 
surto, na despersonalização, captada com 
maestria por Christensen. Após vencer uma 
batalha na censura, Viagem aos seios de 

Ênio Gonçalves em O menino e o vento (1966)
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para o cantor Erasmo Carlos. Havia um aspecto 
de Shane no filme, repleto da vastidão bugre 
do Mato Grosso do Sul, mas, ao mesmo 
tempo, um pragmatismo tecnológico. Afinal, 
a produção era da R. F. Farias, acostumada a 
sucessos da produção brasileira – cite-se, por 
todos, Os paqueras (1969), um dos embriões 
da pornochanchada.

Dali por diante, a obra de Christensen 
esbarraria em argumentos insondáveis e 
profanos. Nos primórdios, La dama de la 
muerte (Chile, 1945) e La muerte camina en 
la lluvia (Argentina, 1948) eram atmosféricos, 
criando situações-limite de suspense. 
Agora, em uma retomada, já no Brasil, o 
estilo ganhava ares de missa negra. É desse 
modo que surgem Enigma para demônios, 
A mulher do desejo (A casa das sombras, 
1975) e – segundo nos diz o argumento – A 
casa de açúcar. Até mesmo A intrusa possui 
um certo elemento diabólico, escondido 
naquela choupana perdida nos pampas, como 
se os irmãos Nilsen habitassem um antro, 
suspenso no ar. Christensen fez das casas um 
componente fundamental das histórias – algo 
que, por sua vez, é fruto de uma longa tradição 
cinematográfica, no gênero das haunted 
houses, aparecendo em filmes recentes, como 
no Quando eu era vivo (2014), de Marco Dutra. 

Enigma para demônios e A mulher do 
desejo sofreram de comparações bastante 
problemáticas. Perdem na disputa com 
dois filmes contemporâneos, rodados 
por Walter Hugo Khouri: O anjo da noite 
(1975) e As filhas do fogo (1979). Ambos 
trabalhavam os dogmas de Lovecraft, E. T. 
A. Hoffmann e os mil éons da eternidade. 
Onde começa a morte, onde está a ilusão? 
Ou, como diria a epígrafe de Samuel Taylor 
Coleridge, em A mulher do desejo, “Se um 
homem atravessasse o paraíso num sonho 
e lhe dessem uma flor como prova de que 
estivera ali, e se ao acordar encontrasse essa 
flor na mão... que aconteceria?”

Possessões demoníacas, vultos, sombras, a 
presença dos demônios – criaturas que, na 
tradição bíblica, nada mais são do que anjos 
decaídos. Tudo conspira para a malignidade. 
Tudo se passa em Ouro Preto, lugar que 
Christensen buscou para uma nova trilogia, 
distante do clima ensolarado da tríade 
carioca. A princípio, seria completada por 
O anjo de setembro, filme que infelizmente 
não existiu. Enigma e A mulher utilizam as 
vielas da cidade histórica, de um jeito que 
as excursões escolares nunca poderiam 

imaginar. Ao invés de visitar Aleijadinho e o 
establishment barroco, a Ouro Preto de Carlos 
Hugo é envolta em uma cortina de fumaça. 
Túmulos, famílias distorcidas e diálogos de 
Orígenes Lessa que reúnem pérolas como “Não 
creias em Cristo, creia no Mestre. E em nome 
dele eu te batizo”. 

Existe alguma alegoria entre o transe 
psicodélico de Elza (Monique Lafond) e o 
banquete da pobre moça, em um altar, no meio 
de um matagal selvagem. Elza – mesmo nome 
da frágil menina de El ángel desnudo – está 
entupida de remédios, talvez alucinando, sem 
distinguir o que é real e o que é verdadeiro. 
Mais um exemplo de assimetria cruel, sendo 
quase deflorada pela massa, como a Rosemary 
de Polanski. Mas acontece que Ouro Preto 
não é o edifício Dakota: é uma força cabocla. E 
ela dá as chaves do roteiro, adotando o conto 
Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de 
Andrade, como mero ponto de partida. O conto 
não representa todas as dimensões do filme.

Enigma possui um anedotário típico, cheio de 
causos. Christensen ousou dublar a diva Lafond, 
em demonstração clara do tipo de controle pelo 
qual ficou conhecido. Há também lendas, que 
não se sabe se verdadeiras ou estratégias de 
marketing. Em uma delas, o vigia do hotel em 
que a equipe se hospedou morreu subitamente. 
Em outra, o diretor e as atrizes Lícia Magno 
e Palmira Barbosa sofreram um acidente de 
carro, despencando de uma ribanceira. Pelo 
sim, pelo não, celebrou-se uma missa (branca) 
na igreja de São Francisco de Baixo. O universo 
lúgubre retornaria em A mulher do desejo. Se 
Elza incorporava a mãe falecida, Marcelo (José 
Mayer) incorporava o tio dândi – novamente 
sob a pena atenta de Orígenes Lessa. A 
repetição perde os acertos do anterior que, em 
termos dos anos 1970, fica a quilômetros de A 
intrusa, o grande marco. 

Acontece que antes de aterrissar em Jorge Luis 
Borges foi necessário passar pela cafajestagem 
sórdida de A morte transparente. Nela, a força 
do sexo lembra, ao longe, outro criollo: Tulio 
Carella – vejam que, aqui, também já estamos 
distantes do estilo de María Magdalena, em 
meados dos 1950, que nos remetia a Carybé. 
Mesmo sem as orgias explícitas de Carella, A 
morte transparente está prenhe de gozos e 
michês, vividos no beautiful people carioca. A 
urbe virou lixo. A canastrice do ator principal 
(Wagner Montes) coopera para esse clima 
de depredação existencial. Por sua vez, o 
relacionamento entre Beto e o fancho que 
lhe dá dinheiro retoma Anjos e demônios: a 

Transformou-se a própria da narrativa do conto 
– em que uma pessoa qualquer, por ouvir dizer, 
relatava as peripécias dos irmãos. A história 
original dava a entender – com cinismo e pavor 
– a monstruosidade do que acontecia. No filme 
não há essa imprecisão propositada de Borges. O 
trágico permaneceu, mas Christensen conseguiu 
uma nova roupagem. Por incrível que pareça, 
temos empatia – não simpatia – pelos Nilsen, à 
medida que os acompanhamos milimetricamente. 
O Eduardo jovem, eufórico; o Cristiano líder, 
defensor do sobrenome de ambos. Há também 
silêncio, muito silêncio, como o do vento que 
corta as terras imensas, a se perderem de vista. 
Letreiros surgem após dezessete minutos. Rinhas 
de galo, a trilha de Astor Piazzolla. 

Diz-se que a Polícia Federal, nos meandros 
da ditadura, apreendeu cigarros de maconha 
usados por membros da equipe. Já no caldeirão 
da trama, os Nilsen estoicos, sem alucinógenos. 
Eles contam a certa altura com Juliana (Maria 
Zilda), a garota comprada por Cristiano para 
ser coberta – ao modo dos bichos – pelos 
dois irmãos. E percebam que o coito é quase 
estupro. Afinal, Juliana, mesmo estando muda – 
não diz uma palavra sequer até os 57 minutos –, 
é a cara da interdição. A sua mera presença traz 
alguma nesga de culpa para a dinâmica que 
existia antes na casa. Daí a ideia de destratá-la, 
vendê-la a um prostíbulo, recomprá-la e depois 
jogá-la, morta, aos corvos. Porque “esse mundo 
aqui é só nosso”.

A intrusa não aborda uma homossexualidade 
contracultural, um processo de libertação 
qualquer. Cristiano e Eduardo estão unidos por 
algo milenar, atávico, bestial. Vivem isolados, 
em 1897, em Uruguaiana, nas bordas entre 
Argentina e Brasil. De certo modo, não deixa 
de ser metafórico para a própria condição 
de Christensen. Um homem fronteiriço, que 
colocava os pés tanto dentro quanto fora do 
Brasil, olhando-o e vivendo-o submergido 
em fantasmas que chegavam de todos os 
lados. Entender sua obra requer uma decisão 
firme, que tire o véu da indiferença, os clichês 
xenófobos, as palavras de ordem sectárias, que 
tanto o relegaram a um papel de coadjuvante 
em nossa fortuna crítica. 

Exatamente por essa ordem de ideias, torna-se 
fácil compreender por que mesmo diante de 
um currículo com mais de cinquenta filmes, 
ao longo de seis décadas, o diretor penou 
para concluir, após A intrusa, um projeto tão 
acalentado como A casa de açúcar. Cerca 
de vinte anos e não conseguiu, em vida, dar 
o beijo definitivo do pai. Baseado em conto 

homossexualidade, tabu para o cinema 
brasileiro, é encarada de frente, sem 
firulas. Em profundidade infinitamente 
maior, A intrusa também comenta a 
homossexualidade dos personagens, 
acrescentando outro tabu – o incesto. 
Cristiano (José de Abreu) e Eduardo Nilsen 
(Arlindo Barreto) são irmãos.

Reza a lenda que Borges, em grau avançado 
de cegueira, escutou a descrição e a 
atmosfera do longa – porque a sinestesia é 
uma constante no cinema, a atmosfera pode 
ser sentida e tocada. “He could hear the 
grass grow” , diriam os entendidos. Tempos 
antes, ao receber a proposta do diretor, 
Borges manifestara alguma resistência. O 
filme clamou por si e o autor de O informe de 
Brodie liberou a adaptação – muito embora, 
posteriormente, a tenha acusado de ser 
uma infâmia, pelo forte teor homossexual. 
Brodie possui onze histórias; sendo a 
primeira delas A intrusa. Extremamente 
curto, o conto passou por um processo 
estrondoso de composição. Encorpou, 
sugou um monte de referências. A mise-en-
scène obcecada chama atenção, nas telas, 
pelo aspecto folclorista. Gestos, dialetos e o 
cotidiano pampeiro. Tanto na participação 
do expert Ubirajara Raffo Constant como do 
onipresente Orígenes Lessa, os sons do filme 
parecem uma novilíngua, cheia de sabor. 

Roberto Faissal, Bibi Vogel e Darcy de Souza em A 
morte transparente (1978)
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homônimo de Silvina Ocampo, o texto traz 
a descrição de uma neurose obsessiva, 
misturada ao clima de ambientes soturnos 
e fantasmagóricos. Sabemos o argumento e 
por aí avançamos, em penosa investigação 
interna. Tudo são conjecturas. No mundo 
ilógico das burocracias, Christensen viveu, 
circulou, deixou o seu bocado de flores –“e 
se ao acordar encontrasse essa flor na mão... 
que aconteceria?”– e a vontade insana 
de estar em meio ao que era diferente. 
Transgrediu com a loucura dos lordes, 
crismados por uma religião espúria. Lançou 
um livro de poemas em novembro de 1999. 
No mês seguinte, a poucos dias de 2000, 
no apartamento da rua Pompeu Loureiro, 
cambaleou, estendeu os braços ao infinito e 
se foi. Chamava-se Carlos Hugo Christensen. 
Preferiu viver e morrer com o século.

José de Abreu e Maria Zilda em A intrusa (1979)

direita: Susana Freyre, atriz em doze filmes de Carlos 
Hugo Christensen, com quem se casou em 1947.
páginas 26 e 27: cena do filme Viagem aos seios de 
Duília (1964)
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chamado de desumano. No longa, os presos 
se aproveitam da confiança dos soldados 
e, sob a liderança de Adriano (Córdova), 
tomam de assalto uma prisão em uma ilha. O 
cineasta opta por uma violência gráfica, com 
bastante sangue e cenas impressionantes de 
espancamento, de enorme crueza. Os presos 
querem sobreviver após a fuga, entre sádicos, 
bufões e enlouquecidos, desesperados e 
desestruturados, que não sabem bem o 
caminho a seguir. A massa, ali, toma o partido 
e se vinga dos constantes maus-tratos e 
abusos de poder. Porque a truculência, 
vemos, não é apenas a dos presos contra 
os soldados ou contra os outros presos – a 
qual, evidentemente, é enorme. Mal começa 
o filme e um dos soldados chama Adriano 
de lado e o humilha, a partir de uma moral 
religiosa opressora, dizendo que ele tem de 
aceitar a Deus, que o cristianismo é o único 
caminho, pois não basta estar preso, ele deve 
se arrepender. Não apenas isso, diz ainda que 
Adriano jamais poderá segurar seu filho com 
suas mãos sangrentas depois de ter cometido 
o crime contra a ex-esposa. A barbárie ali não é 
só de Adriano; a humilhação constante provoca 
uma retaliação ainda mais violenta quando os 
presos chegam ao poder.

Se na primeira parte do filme o foco é a rebelião 
dos presos, a segunda recai sobre Adriano e 
alguns poucos comparsas tentando escapar 

MÃOS SANGRENTAS
Ficção, 1954, 35 mm, P&B, 92 min
Os presos da Colônia Correcional da Ilha Anchieta se rebelam 
contra os guardas e fogem do local, liderados por Adriano. 
Enfrentando adversidades como sede, fome, calor, conflitos 
internos e a perseguição da polícia, a missão foge do controle, 
resultando em mortes e loucura.

Carlos Hugo Christensen não faria nada 
tão forte em sua carreira quanto esse Mãos 
sangrentas, seu primeiro filme brasileiro, 
exibido no 20º Festival de Veneza. O cineasta 
já tinha mais de trinta longas no currículo, 
em sua maioria produções argentinas, 
quando fixou residência no Brasil em 1954, 
fugindo do governo peronista no país 
natal. Christensen já conhecia ligeiramente 
o Brasil, tendo filmado cenas de El ángel 
desnudo (1946) no Rio de Janeiro e de María 
Magdalena (1954) em Salvador. Convidado 
para dirigir Mãos sangrentas, produção da 
Maristela (São Paulo) e da Artistas Associados 
(Rio de Janeiro), o filme logo se tornou uma 
coprodução internacional com o México, por 
conta do astro mexicano Arturo de Córdova, 
com quem o cineasta já havia trabalhado em 
Cais da perdição (1950).

Mãos sangrentas baseia-se num episódio 
real acontecido em junho de 1952, quando 
mais de 450 presos se rebelaram na Colônia 
Correcional da Ilha Anchieta, no munícipio 
de Ubatuba (SP), onde os condenados 
mais perigosos ficavam, dominando a 
guarda e fugindo para o continente. O 
evento é considerado, até hoje, um dos 
piores do sistema carcerário no mundo, 
com 118 mortes entre fugitivos, soldados e 
funcionários. A ideia era fazer o filme o mais 
documental possível, rodando inclusive 
na Ilha Anchieta, na prisão – que seria 
desativada em 1955, por conta do motim 
–, porém a produção não foi autorizada 
pelo governo. A solução foi transferir as 
filmagens para a Ilha das Flores, em São 
Gonçalo (RJ). Os nomes também foram 
mudados. Os fatos, porém, são muito 
semelhantes, incluindo a bebedeira após 
a tomada das armas como metralhadoras 
e fuzis, o conflito entre detentos para fugir 
nos poucos barcos disponíveis e o mar como 
principal túmulo.

Influenciado pelo neorrealismo italiano e 
pelo realismo francês, em voga na época, 
Carlos Hugo Christensen concebeu um 
dos filmes mais brutais e truculentos 
feitos até então, em especial no Brasil – foi 
muito criticado por isso, inclusive sendo 

do cerco do exército e fugir com êxito. A 
segunda parte vem com a noite, com um 
grupo cada vez menor embrenhado pelas 
matas. Com influência da fotografia noir, 
feita por Mário Pagés, com vários recortes 
de luz e predominância da escuridão, 
Christensen se aprofunda em Adriano. As 
palavras do guarda já o incomodaram, mas, 
quando a traição da esposa é colocada 
em dúvida, pela artista de um pequeno 
cabaré (Tônia Carrero), o personagem se 
perde. Enquanto tenta sobreviver diante 
de um sol inclemente, animais e insetos, 
sede, fome, emboscadas policiais, com um 
grupo bastante instável, Adriano passa a 
questionar cada vez mais seu passado. Na 
sanha de reencontrar o filho, o detento faz 
de tudo, sendo gradualmente tomado pela 
loucura. O declínio mental é igualmente 
violento no personagem. O cineasta, assim, 
vai desconstruindo a bruteza de homem, 
um sujeito até então implacável. Curioso 
pensar que Adriano enlouquece à medida 
que deixa o racional de lado e se guia pelo 
emocional. Não há caminho de sucesso ali, é 
evidente para todos, mas ele segue. 

Christensen acerta ao conceber sua fuga da 
prisão entre a violência física e a psicológica. 
Grande artesão, ele compõe um filme de ação 
muito bem ritmado pela montagem de José 
Cañizares, em especial na primeira parte, 
intercalando os vários pontos de resistência. 
Mas a montagem parece mais impressionante 
na construção da atmosfera da segunda parte, 
quando pequenas instabilidades ganham 
vulto. Ali a tensão é crescente e colabora para a 
decadência de Adriano. Há de se ressaltar ainda 
o primor da composição de Christensen, que 
mesmo não sendo tão requintada como nos 
anos 1970, seu auge nesse sentido, reforça o 
senso de conhecimento dos gêneros narrativos. 
A agilidade da ação e o esmero, em Mãos 
sangrentas, estão a serviço do homem e de sua 
tormenta pessoal.

Gabriel Carneiro
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MEUS AMORES NO RIO
Ficção, 1958, 35 mm, Cor, 120 min
Jovem argentina participa de um programa de TV respondendo 
a perguntas sobre o Rio de Janeiro e ganha uma viagem de sete 
dias para a cidade. Ela se hospeda em um hotel de frente à praia 
de Copacabana, vai a passeios turísticos e desperta o interesse 
amoroso de três homens.

Se colocados lado a lado, Rio, 40 graus 
(1955), de Nelson Pereira dos Santos, e 
Meus amores no Rio, de Carlos Hugo 
Christensen, parecem falar de países (e 
cidades) totalmente distintos. Somente 
as paisagens e alguns poucos elementos 
dão conta de que se trata do mesmo Rio 
de Janeiro dos anos 1950. Apenas três 
anos separam um filme do outro, mas 
a impressão é de um abismo temporal 
muito maior, quase intransponível. Mesmo 
tendo sido feito depois do filme de Nelson 
Pereira, Meus amores no Rio fala de uma 
cidade utópica, representada à perfeição, 
na qual o idílio caracteriza o paraíso num 
mundo absolutamente destituído de maus 
sentimentos ou intrigas que não sejam 
relacionadas a conflitos amorosos. 

Meus amores no Rio se insere na vertente 
mais “positiva” do cinema de Christensen. 
Depois de décadas de vida e trabalho 
na Argentina e em outros países latino-
americanos, o diretor adotou a capital 
carioca como lar definitivo em 1956 
(exatamente um ano após a explosão de 
Rio, 40 graus). Encantado, não mediu 
pudores em retratar a cidade da maneira 
mais afetuosa e sonhadora possível, 
realizando, entre 1958 e 1965, uma série 
de comédias e aventuras românticas 
ambientadas nas deslumbrantes paisagens 
locais. Os títulos adiantam muito do que 
Christensen buscava: Matemática zero, 
amor dez, Amor para três, Esse Rio que eu 
amo, Crônica da cidade amada e o próprio 
Meus amores no Rio, que inaugurou o ciclo. 
Não à toa, vários desses filmes têm Susana 
Freyre, então esposa do cineasta, como 
atriz principal, interpretando quase sempre 
alguma jovem apaixonada envolvida 
em dissabores ou conflitos de cunho 
sentimental-burguês.

Espécie de “apresentação” de um Rio de 
Janeiro paradisíaco, quase o filtro de seu 
próprio olhar de estrangeiro com esperanças 
de felicidade numa nova terra, Meus amores 
no Rio se vincula diretamente ao olhar da 
protagonista Elena Mendoza (vivida por 
Susana Freyre). Após participar de um 

programa de televisão em Buenos Aires, a 
moça ganha uma viagem de sete dias à Cidade 
Maravilhosa. Elena é uma espécie de garota-
enciclopédia, profunda conhecedora de todos os 
detalhes culturais, arquitetônicos e históricos do 
Rio. Entre apresentações musicais de canções de 
Ary Barroso e Ataulfo Alves à beira da piscina do 
Copacabana Palace e o envolvimento platônico 
com três rapazes da classe média-alta carioca (um 
jornalista, um piloto de avião e um milionário 
sem vocação profissional), a garota circula por 
pontos turísticos como o Pão de Açúcar, o Cristo 
Redentor, o estádio do Maracanã, a praia de 
Copacabana e a ilha de Paquetá sem nunca tirar o 
sorriso do rosto nem a graciosidade dos gestos. 

Christensen parece se inspirar num misto das 
comédias musicais da Cinédia, produzidas nos 
anos 1930, com certo estilo do cinema norte-
americano de estúdio da mesma época. Meus 
amores no Rio é o primeiro longa-metragem 
brasileiro feito em Cinemascope colorido, que 
amplia os planos abertos de paisagens do 
Rio e permite que Susana Freyre possa estar 
sempre enquadrada no centro da imagem, ora 
inserida nas belezas naturais da cidade, ora 
“dividida” entre os vários flertes que disputam 
sua atenção. Mesmo quando mais atores estão 
no quadro (como na cena da delegacia), é 
Elena o ponto central: o filme está com ela e 
a ela sempre remete. Trata-se do olhar para 

um universo que ela enxerga sob o filtro 
da representação falseada. Isso fica mais 
evidente nos momentos em que surgem 
“ruídos” na paisagem – no caso, meninos 
de rua que animadamente chegam para 
pedir dinheiro a Elena e ao jornalista. 
Em tom cômico, ele berra: “Isso devia ser 
proibido pela polícia! Povo miserável!” 
(ironicamente, o personagem é interpretado 
por Jardel Filho, ator que viveria um tipo 
completamente diferente de jornalista 
nove anos depois, em Terra em transe, de 
Glauber Rocha.). 

As mazelas sociais, afinal, não têm vez em 
Meus amores no Rio. Mais que os garotos 
pedintes, há o menino negro, vestido de 
marinheiro, que toca gaita para embalar 
momentos românticos de Elena com um 
de seus pretendentes. Enquanto o casal 
saboreia água de coco, a criança entoa 
um tango (celebrando a Argentina natal 
da moça); minutos depois, num passeio 
de barco, ele toca o “Brasileirinho” de 
Waldir Azevedo. No desfecho do filme, o 
mesmo garoto irá à despedida de Elena 
no aeroporto para “representar” o piloto, 
ausente por conta de uma viagem à Bahia. 

Naquele momento histórico, a ingenuidade 
de Elena talvez refletisse a ilusão do próprio 
Carlos Hugo Christensen. Meus amores 
no Rio aborda um Rio de Janeiro mítico, 

sob a visão positiva do estrangeiro. O cinema 
de Christensen até então se equilibrava entre 
a abordagem impiedosa de determinados 
núcleos de situações e personagens (como em 
boa parte de seu trabalho na América Latina e 
especialmente na estreia no Brasil, com Mãos 
sangrentas, em 1954) e o olhar leve e bem-
humorado às agruras das relações românticas, 
algo muito presente em várias de suas 
produções argentinas nos anos 1940.

Meus amores no Rio é uma piscada de 
olho, uma paquera, um cartão-postal 
cinematográfico da boa vontade de Christensen 
em habitar um novo espaço de beleza e de 
esperança no aguardo de tempos melhores. 
Não iria demorar para o cinema do argentino 
refletir outros aspectos dessa mesma realidade, 
mais sombrios e destituídos de possibilidades, 
em filmes como Anjos e demônios (1969), 
Enigma para demônios (1974) e A morte 
transparente (1978). Nesse sentido, Meus 
amores no Rio é uma espécie de prólogo, um 
ponto de partida daquilo que de melhor um 
espaço urbano era capaz de oferecer aos olhos 
e aos bons sentimentos, antes da tempestade 
que inevitavelmente iria se abater por dentro 
das entranhas dessa máquina de ilusão.

Marcelo Miranda
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do humor de uma história romântica 
parece um tanto deslocado – tanto quanto 
estaria deslocado o matrimônio dentro da 
abordagem do filme.

Mesmo atravessado por questões próximas 
da sátira social, Amor para três segue 
predominantemente a forma lúdica 
com que lida com as relações entre os 
personagens. Há espaço até mesmo para 
o flerte entre os empregados da casa de 
Julieta – colocando-os, evidentemente, em 
seus devidos lugares dentro da estrutura de 
classes apresentada no filme (incluindo um 
achaque bastante violento de Carlos contra 
a empregada, na tentativa de descobrir o 
paradeiro da esposa). O desenlace de todo 
o imbróglio se dá significativamente numa 
noite de réveillon, quando recomeços e 
promessas se fazem presenças garantidas. 
O abraço congelado nos créditos iniciais 
de Amor para três se repete no fluxo das 
imagens no final, dessa vez sem a pausa, 
pois tudo está devidamente resolvido.

Algo, porém, se modifica no olhar e no 
corpo da mulher. Se antes ela surgia 
como a esposa somente apaixonada e 
dedicada, Julieta, ao escolher dar um 
profundo e insinuante beijo no marido na 

AMOR PARA TRÊS
Ficção, 1960, 35 mm, Cor, 102 min
O casal de classe alta carioca Julieta e Carlos completa dois 
anos de casado, mas o relacionamento é abalado quando a 
mulher surpreende, no consultório, o marido sendo abraçado e 
beijado por uma de suas clientes.

Ao realizar um ciclo de comédias e aventuras 
amorosas na primeira fase como diretor 
radicado no Brasil, Carlos Hugo Christensen 
voltou à própria produção argentina. 
Encontrou no romântico La señora de 
Perez se divorcia (1945) a inspiração de 
Amor para três (1960), refilmagem quase 
quadro a quadro do original. Dois elementos 
principais diferenciam de forma profunda 
a nova versão: na estética, a utilização 
de cores e do formato Cinemascope, 
alargando a tela e proporcionando maior 
movimentação e fluidez dos atores dentro 
de cenários suntuosos que marcam a 
história; no elenco, a presença de Susana 
Freyre, substituindo Mirtha Legrand, no 
papel principal de esposa que exige o 
desquite ao flagrar o marido médico aos 
beijos com uma paciente no consultório.

Apesar de se vincular cronologicamente 
à lua de mel de Christensen com o Rio de 
Janeiro (o que filmes como Meus amores no 
Rio e Esse Rio que eu amo explicitam desde 
os títulos), Amor para três – adaptado 
originalmente de uma peça de teatro – é 
essencialmente uma comédia romântica 
de interiores, com forte influência das 
screwball comedies tão em voga no cinema 
norte-americano dos anos 1940 e 1950. 
Todos os principais elementos do subgênero 
estão lá: os encontros e desencontros entre 
casais, a relação intempestiva entre homens 
e mulheres, as informações truncadas que 
geram confusão, os diálogos acelerados, 
piadas orais e físicas, as correrias para se 
resolver algum determinado conflito e os 
enquadramentos objetivos e diretos, pelos 
quais corpos e ambiente se chocam uns 
com os outros para gerar humor.

A personalidade forte de Julieta (Susana 
Freyre) se vincula à das mulheres 
emancipadas de Howard Hawks (como a 
Katherine Hepburn de Levada da breca, 
1938, e a Rosalind Russell de Jejum de amor, 
1940), o que enriquece um certo subtexto 
feminista de Amor para três. Quando 
confrontada por exigências de Carlos, o 
marido de quem ela quer se separar, Julieta 
diz: “Estou farta dos preconceitos sofridos 
neste mundo contra nós, as mulheres. 

Solteiras, nos deprimem. Casadas, nos oprimem. 
E velhas, nos oprimem”. Pouco depois, Julieta 
não se furta a logo arranjar um pretende em 
meio ao processo de separação, e o escolhido 
é justamente o advogado do divórcio (Agildo 
Ribeiro, em assumido alívio cômico). Boa 
parte das intrigas e situações do filme se dá 
a partir das provocações da protagonista 
sobre a condição de quase desquitada, assim 
como Julieta também inverte a polaridade 
do deboche ao seduzir novamente Carlos 
enquanto foge do futuro cônjuge. Entre idas e 
vindas, Julieta é o melhor elemento em cena de 
Amor para três, filme na maior parte do tempo 
bastante simplificador, sem nenhum intuito 
além do de proporcionar alguns momentos de 
diversão e risadas ao público que, na época, 
buscava o entretenimento garantido de uma 
comédia de ambientação burguesa.

O tom alto-astral de Amor para três não 
esconde o olhar irônico e dotado de alguma 
picardia às desventuras entre os casais. Num 
dos primeiros diálogos do filme, Julieta 
pergunta a Carlos se ele “é maluco”, cuja 
resposta é: “Não. Sou monógamo”. A suposta 
traição se dará num típico mal-entendido de 
comédias do gênero, quando ele é “atacado” 
pela paciente (apresentada como uma vamp 
caricata e devoradora de homens) justo no 
momento em que a esposa o visita no trabalho. 
A cena é construída como suspense, numa 
montagem paralela que se divide entre o 
assédio da paciente e a subida pelo elevador da 
mulher. O discurso final de um juiz em prol do 
matrimônio e do estímulo a maridos e esposas 
viverem uma aventura a cada dia “sempre 
um com o outro” é seguido pelo pedido feito 
diretamente à câmera (ao público) para que 
os maridos beijem as esposas “com bastante 
carinho” na plateia do cinema. Antes de antever 
moralismo ou ingenuidade, Christensen 
parece lidar com o imaginário da instituição do 
casamento como algo à beira do precipício, no 
qual estimular explicitamente o afeto através 

frente de todos para provar (e reconfigurar) o 
matrimônio, expande a si mesma e os próprios 
desejos. Quando se volta para o juiz depois 
do beijo final (sob aplausos de uma plateia 
sobretudo ávida por experiências similares), 
a expressão de Julieta é outra: mais lasciva e 
consciente de seu papel e poder. No último giro 
de Susana Freyre em Amor para três, de cabeça 
inclinada, olhos levantados e insinuantes e 
lábios projetados para frente (detalhes ausentes 
na mesma cena da versão de 1945), está a 
semente de outro tipo de comportamento, 
de infinitas possibilidades de libertação, algo 
posteriormente impregnado nas mulheres cada 
vez mais complexas do cinema de Christensen.

Marcelo Miranda
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vida. Aparece, ainda, Nelson Rodrigues, 
argumentista ao lado de Cardoso e 
responsável pelos diálogos, datilografando 
em sua máquina. 

O mais surpreendente é o trabalho de 
encenação. Christensen conta a história 
de Pelé a partir da visão do jogador, 
ilustrando os diferentes episódios. O 
longa se apoia muito em imagens de 
arquivos e registros dos jogos dele pelo 
Santos e pela seleção, expondo sempre 
o brilho das jogadas e dos gols. Porém, 
há a história que é apenas memória, sem 
registro. Para isso, o cineasta convoca Pelé 
e vários personagens de sua trajetória 
para dar vida a eles mesmos no cinema. 
Sua mãe Celeste, por exemplo, vive dona 
Celeste – ainda que o pai seja feito por 
um ator. Os jogadores do Santos e o 
técnico Lula também. O próprio Pelé faz 
ele mesmo entre os 16 e os 23 anos – com 
três diferentes atores vivendo o jogador 
nas idades de 6, 10 e 15 anos, este último 
interpretado por Luiz Carlos de Freitas, o 
Feijão, jogador de futebol que depois diria 
que o filme arruinou sua carreira por ser 
sempre comparado ao rei.

O REI PELÉ
Ficção, 1962, 35 mm, P&B, 97 min
Um entrevistador colhe dados do craque Pelé e reproduz fases 
de sua vida, da meninice até a glória, recuperando a difícil 
ascensão no meio futebolístico nacional. 

Sétimo longa do argentino Carlos Hugo 
Christensen no Brasil, O rei Pelé dá 
continuidade à série de filmes sobre o 
encantamento do diretor com o nosso país. 
Nessa virada dos anos 1950 para os 1960, 
depois de apostar em dramas densos como 
Mãos sangrentas (1954) e Leonora dos sete 
mares (1955), Christensen se voltou para a 
leveza da vida, com comédias e romances, 
louvando, em especial, a cidade do Rio de 
Janeiro, caso de Meus amores no rio (1958). 
Alternando melodrama e humor, O rei 
Pelé fala sobre a maior paixão brasileira, o 
futebol, e seu principal artista.

Nascido em 23 de outubro de 1940, em 
Três Corações (Minas Gerais), Edson Arantes 
do Nascimento, o Dico, mais conhecido 
como Pelé, teve ascensão meteórica no 
futebol. Aos 12 anos, começou a jogar no 
time juvenil do Bauru Atlético Clube (BAC), 
o Baquinho, levado por seu pai, o também 
futebolista Dondinho, que lá atuava. Em 
1956, o técnico Waldemar de Brito, famoso 
jogador dos anos 1930, maravilhado pelas 
peripécias de Pelé em campo, levou-o ao 
Santos Futebol Clube. Meses depois foi 
convocado para a seleção brasileira. Tinha 
16 anos. Aos 17, sagrou-se um dos heróis 
da conquista do campeonato mundial na 
Suécia, em 1958. Quando o filme entrou 
em produção, em 1962, Pelé tinha apenas 
22 anos, mas já era anunciado como o rei. 
Conquistaria, durante a produção, a Copa 
do Mundo, o Brasileiro, a Libertadores e o 
Intercontinental pelo Santos.

Cinebiografia prematuríssima, assim como 
o livro que deu origem ao longa, Eu sou 
Pelé, de Benedito Ruy Barbosa, lançado 
pouco antes, o longa só prenuncia o Pelé 
dos recordes de gols e honrarias de maior 
da história. Essa trajetória, porém, todos 
conhecem, em especial pela reincidência 
do jogador até hoje na mídia – Pelé, depois 
desse longa, protagonizou ficções diversas, 
como Os trombadinhas (1979) e Fuga 
para a vitória (1981), além de ser tema 
do documentário Pelé eterno (2004), de 
Aníbal Massaini.

O rei Pelé trabalha a mitificação do craque 
como ícone do futebol, construindo sua 

persona de gênio da bola através da história 
de sua vida, sempre muito digna, de bom 
moço, que, se errou, foi em nome do bem 
maior, que era o futebol. Afinal, o longa busca 
solidificar a pecha de rei, construída desde o 
início, quando uma mãe de santo profetizou 
que aquele menino negro e pobre seria rei. 
Isso não significa que Christensen siga apenas 
as manjadas convenções das biografias 
partidárias, quase publicitárias. Claro que o 
objetivo principal do filme – como de qualquer 
bom exploitation – é se aproveitar do nome 
em evidência de Pelé para levar multidões 
ao cinema. Isso, porém, não significa que não 
exista margem para algo diferente.

O principal ponto nesse sentido é a ideia do 
filme sobre Pelé como produto da construção 
cinematográfica. O longa começa com o 
jogador conversando com produtor Fábio 
Cardoso num estúdio. Cardoso apresenta-lhe a 
ideia de fazer um filme sobre ele, uma biografia. 
“Mas eu não sou ator, nunca representei”, 
retruca. “Você não é ator, mas é Pelé, e você 
vai ser Pelé no filme. Apenas, simples”, encerra 
Cardoso. Logo, começa a fazer perguntas sobre 
as origens dele. Aparece a imagem de uma casa 
simples. “Sua rua, sua casa. Como é de noite, 
vamos acender o lampião em frente à sua casa”, 
narra o produtor. E faz-se a luz. Depois de nos 
inserir dentro do que será a história de Pelé, 
Cardoso vez por outra ressurge entrevistando 
o futebolista ou outros personagens de sua 

Curioso também notar que Christensen 
vendia o filme como um documentário, mas 
não um documentário chato. O cineasta o 
filmou como ficção. Traz Pelé e outras pessoas 
que interpretam a si mesmas para legitimar 
a história, mostrar que aquilo é verdadeiro, 
porém sem assemelhar o formato do longa 
a um docudrama. O artifício não coloca em 
dúvida se as cenas são encenadas, mas reforça 
a realidade dos fatos que as inspiraram.

Talvez por conta disso, é muito interessante 
ver o papel que a discussão sobre preconceito 
racial tem no filme. Ainda que o longa e Pelé 
digam que ele nunca sofreu discriminação 
por ser negro – exceto uma vez –, o principal 
antagonista em sua juventude era um sujeito 
extremamente racista, que proíbe a filha de 
conversar com ele e, além disso, tenta destruir 
sua idoneidade. Pelé continua, hoje, com o 
mesmo discurso. O filme está aí para reforçar 
que não passou disso.

Gabriel Carneiro
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objetiva do relato (direto e narrativo) se 
tornar cada vez mais uma sequência de 
imagens desconfiadas, fugidias, indefinidas 
– tal qual o seio nunca visto de Duília. As 
fusões se tornam mais frequentes a cada 
avanço de José Maria, alterando o corpo 
urbano e paralisado (ainda que sempre em 
movimento) num corpo rural e em contínuo 
adiante, entre a realidade e a idealização 
(o imaginário construído por José Maria ao 
longo dos anos). Voltar à cidade natal é ir em 
frente, é combater o imobilismo original que 
começou na juventude.

A tragédia de José Maria é esta: quanto mais 
ele mergulha no que acredita ser suas origens, 
mais ele se afasta de si mesmo. Aquilo que o 
leva a avançar (encontrar Duília e preencher 
a lacuna do passado) é a memória, só que a 
memória é incapaz de se tornar material. O ser 
que se lembra de algo não é mais o mesmo ser 
que viveu esse “algo” no momento específico ao 
qual a memória o remete. Existe uma distância 
temporal e irremediável nesse processo. A paixão 
platônica pela colega de repartição, Délia – cuja 
similaridade com Duília está tanto na grafia e 
pronúncia do nome quanto na aparência do que 
ele se recorda ser a jovem de sua cidade – é o 
primeiro sinal de um processo de derretimento.

VIAGEM AOS SEIOS DE DUÍLIA
Ficção, 1964, 35 mm, P&B, 105 min
Funcionário público se aposenta depois de 36 anos de serviço. 
Após uma desilusão amorosa e a morte de um ex-colega, ele 
decide voltar à cidade natal em busca da mulher que amou aos 
15 anos.

Carlos Hugo Christensen poderia ter 
adaptado o conto de Aníbal Machado 
apenas como o mergulho de um 
personagem na essencialidade de seu 
eu, transformando o melancólico relato 
do autor em meras cenas ilustrativas. O 
caminho, porém, é outro. Christensen –
dirigindo aqui aquela que talvez seja a 
grande obra-prima de sua carreira, ou ao 
menos um dos trabalhos mais fundamentais 
de uma trajetória de cinquenta filmes – 
transforma as palavras e a narrativa de 
Machado noutro objeto, noutra forma 
de arte e expressão, similar à fonte nos 
desdobramentos narrativos, absolutamente 
única nas construções formais. Temos o 
diretor num ápice de maturidade artística 
que torna este longa-metragem especial 
não apenas para o cinema brasileiro, mas 
para toda a produção latino-americana.

Viagem aos seios de Duília é a 
transfiguração em filme da ideia de uma 
ilusão, de uma utopia, de um tempo perdido 
que, na verdade, nunca se perdeu, pois 
nunca existiu. O esvaziamento de José Maria 
(interpretado por Rodolfo Mayer num papel 
que resume uma carreira) não se inicia 
quando ele se aposenta; este é apenas o 
momento catalisador do filme, aquele que 
é permitido testemunhar. O espectador 
chegou depois, já nos estertores do 
personagem: o esvaziamento sempre esteve 
lá, mesmo antes do cotidiano repetitivo e 
burocrático na repartição pública. O que o 
filme nos dá a ver é um homem sem rumo e 
sem lugar, tentando ocupar novos espaços 
e se conscientizando de que o problema 
nunca foi a dedicação apenas ao trabalho, 
mas não ter se dedicado a preencher a 
lacuna original catalisadora do vazio que 
o impregna. “Recuperando o tempo, seu 
Zé Maria?”, pergunta uma antiga colega de 
trabalho. “Não. Estou preenchendo o tempo”, 
responde ele.

A ideia de preenchimento surge explícita 
nos dois primeiros terços do filme, com José 
Maria circulando para lá e para cá, andando 
pelas ruas do Rio de Janeiro, frequentando 
boates (que ele ainda chama de cabarés, 
para deleite do amigo engraçadinho), 

tomando café na esquina, encontrando e 
cumprimentando colegas, descansando em 
casa e papeando com a empregada. Um plano 
resume tudo: a câmera do lado de fora de uma 
sala enquadra José Maria próximo à janela, no 
meio de um excesso descomunal de elementos, 
sendo seu corpo (e o rosto sombreado pelo 
claro-escuro da noite) apenas mais um dentre 
tantos outros estímulos visuais. Ele não está 
apenas preenchendo o tempo. Zé Maria também 
preenche o espaço.

A lacuna do personagem tem contornos 
freudianos. Trata-se da memória presente e 
ausente: a lembrança, fixada em sua mente, do 
seio direito de Duília, antiga paixão adolescente 
que ele foi obrigado a deixar na cidade natal ao 
se mudar para o Rio com os pais, há 40 anos; e a 
inexistência da imagem do seio esquerdo, nunca 
visto, devido a um acaso circunstancial que 
impediu a completude do ato da garota de se 
revelar ao rapaz. Eis a falta, a falha, a fissura do 
protagonista: a interrupção da nudez de Duília 
interrompe, também, a vida posterior de Zé 
Maria, antes mesmo de ela começar.

Retornar às terras de origem em busca da 
lembrança ausente é a tentativa de corporificar 
a ilusão que Viagem aos seios de Duília procura 
tornar concreta por meio de uma série de fusões 
que liquefazem a imagem rumo à abstração. 
Entre andanças na cidade e a jornada ao interior 
de Minas Gerais, o que se vê é a sobriedade 

Zé Maria só se dá conta, enfim, do fracasso 
de sua empreitada, ao olhar para a fotografia 
da neta de Duília achando estar vendo o 
rosto passado da mulher. No filme, a jovem 
Duília surgira apenas em flashback, como 
a idealização total de uma imagem juvenil, 
de pele alva, rosto inocente e lacinho no 
cabelo. Esse é o objeto da busca de Zé Maria, 
lindamente apresentado em cena por Carlos 
Hugo Christensen para convencer a cada 
espectador da razão de Zé Maria voltar à 
comunidade. Só que essa imagem é isso: 
um objeto, uma representação (tal qual 
todo o cinema), estando sempre distante 
do significante original. “O que ele esperava 
recuperar?”, parece questionar a hoje madura, 
experiente e desiludida Duília.

Viagem aos seios de Duília não é um filme 
sobre o fim de uma ilusão, mas sobre a presença 
e ascensão da desilusão causada pelo choque 
da falsidade de uma imagem mental que só 
existe em que a vê ou a recorda. Um filme sobre 
o cinema, afinal.

Marcelo Miranda
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CRÔNICA DA CIDADE AMADA
Ficção, 1965, 35 mm, Cor, 110 min
O diretor homenageia o Rio de Janeiro, na passagem do quarto 
centenário da cidade, por meio de onze pequenas histórias, 
baseadas em crônicas de autores famosos.

Crônica da cidade amada foi o quinto e 
último filme “celebratório” de Carlos Hugo 
Christensen após sua vinda definitiva para 
o Brasil, feito em seguida a Meus amores 
no Rio (1958), Matemática zero, amor dez 
(1960), Amor para três (1959) e Esse Rio 
que eu amo (1961). Se um espectador 
incauto assistisse apenas a esses trabalhos 
“amorosos” dirigidos pelo realizador 
argentino, teria a impressão bastante 
distorcida não apenas de seu talento e 
capacidade criativa (que, entre um filme 
e outro dessa relação, têm pouquíssimas 
variações), mas especialmente do que era 
o Rio de Janeiro na primeira metade dos 
anos 1960. Tributos à Cidade Maravilhosa, 
os cinco longas-metragens constroem um 
cenário idílico e utópico tanto da geografia 
e do cotidiano da capital carioca como das 
pessoas que nela vivem e convivem.

Nesse sentido, Crônica da cidade amada, 
homenagem aos 400 anos do Rio, é uma 
espécie de súmula de uma paixão declarada 
e explícita. Com participações diretas do 
escritor Orígenes Lessa e do jornalista 
Millôr Fernandes no roteiro, Christensen 
adapta onze textos de renomados cronistas 
que retrataram aspectos locais inusitados, 
nostálgicos ou afetuosos. Os autores são 
Carlos Drummond de Andrade, Paulo 
Mendes Campos, Fernando Sabino, Dinah 
Silveira de Queiroz, Paulo Rodrigues e o 
próprio Orígenes Lessa. Somados à narração 
de Paulo Autran, à música de Taiguara e 
às participações especiais no elenco de 
Grande Otelo e Oscarito (ainda que não 
contracenem juntos, é o reencontro da 
dupla num mesmo filme desde Matar ou 
correr, de 1954), tem-se um vasto painel de 
referências, homenagens e tributos à cidade.

O filme não esconde o caráter quase 
institucional desde os primeiros minutos, 
com um texto lido por Autran sobre os 
elementos mais conhecidos da mítica 
carioca (mulheres, beleza natural e samba), 
enquanto mostram-se imagens de pontos 
conhecidos e turísticos. Em cada segmento, 
Christensen cria brincadeiras narrativas no 
intuito de potencializar a leveza do relato, 
ora apresentando a historinha como um 

chiste (“O índio” e “Iniciada a peleja”), ora como 
comédia de costumes (“O homem que se evadiu”, 
“A morena e o louro”), um conto ilustrado por 
imagens em movimento (“Receita de domingo”) e 
até um exercício de plano único (“Luzia”). Chega-
se ao paroxismo em “O pombo enigmático”, no 
qual o áudio dos diálogos de um jovem casal em 
crise é substituído pelo arrulhar de pombinhos 
brancos, e o arrulhar dos pombinhos brancos é 
dublado por vozes de atores. 

Ainda que todos os relatos, sem exceção, 
tenham desfechos conciliadores, dois se 
destacam pela abordagem direta de uma 
intransponível separação de classes – apenas 
ensaios, porém, de olhares mais diretos e 
perturbadores em títulos da mesma época, 
como Rio 40 graus (1955), de Nelson Pereira 
dos Santos, e Assalto ao trem pagador (1962), 
de Roberto Farias. Em Mal-entendido, um 
garoto branco e rico fica enciumado porque o 
amiguinho negro e pobre joga futebol muito 
melhor do que ele, no que se chega a um 
diálogo antológico entre os dois dentro de uma 
limusine. Um pobre morreu, por sua vez, tem 
Grande Otelo reencarnando o típico malandro 
do morro, espécie de Zé Carioca em carne e 
osso, aqui às voltas com a tentativa de levantar 
dinheiro na favela e ajudar a dar um velório 
digno a um colega recém-falecido. 

Essa dupla de histórias destoa das demais, 
especialmente pelas paisagens da periferia e 
por, mesmo dentro de um mecanismo bolado 
pelo filme para que tudo sempre termine bem, 
mostrar personagens enfrentando obstáculos 
criados não diretamente por eles mesmos, 
mas pelo abismo social inerente e inseparável 
do desenvolvimento histórico de todo o país. 
Nesses rápidos segmentos, surgem as fissuras 
que Crônica da cidade amada parece não se 
interessar em aprofundar (até pela natureza 
do projeto), mas que se fazem presentes 
por estarem imiscuídas na própria noção de 
comunidade que o filme quer retratar com 
assumido carinho e alguma dose de inocência. 
Crônica da cidade amada é um conto de fadas e, 
como tal, guarda alguns de seus segredos mais 
selvagens na borda do relato. 

Marcelo Miranda
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produção argentina rodada na Bahia – na 
qual o preconceito e a intolerância dos 
moradores da cidadezinha afloram a cada 
depoimento tendencioso das testemunhas, 
num caso baseado somente em provas 
circunstanciais. O elemento homoerótico 
é onipresente em todo o filme, porém a 
força lírica dos diálogos (ainda que um 
tanto artificiais) e das imagens amplia seu 
significado, funcionando como um libelo à 
liberdade, à aceitação e à tolerância.

O filme retrata a hipocrisia da cidadezinha 
por meio da atitude de seus moradores, 
que ao mesmo tempo em que condenam 
moralmente o engenheiro por seu suposto 
envolvimento sexual com o menino, 
oferecem-lhe ajuda em troca de favores 
sexuais: a dona da pensão, apaixonada 
por ele, insinua que pode amenizar seu 
depoimento caso ele ceda às suas investidas 

se reviver um momento perdido no passado. O 
cineasta voltou a Minas para fazer O menino e o 
vento, seu filme dramático seguinte, dessa vez 
na pequena Visconde do Rio Branco, localizada 
na Zona da Mata; Christensen, inclusive, 
foi condecorado Cidadão riobranquense 
pela Câmara Municipal da cidade, em 
agradecimento à sua opção em filmar lá.

A cidade no filme se chama Bela Vista, um 
local atrasado e parado no tempo, no interior 
de Minas, aonde chega um engenheiro vindo 
da cidade grande para enfrentar um processo 
criminal, no qual é acusado de ser responsável 
pelo desaparecimento – possivelmente o 
assassinato – de um rapaz pobre e ingênuo. 
José Roberto, o engenheiro, há algum tempo 
visitara a cidade para conhecer os ventos que 
sopram com força por toda a região. Logo que 
chegou, fez amizade com o menino, conhecido 
como Zeca da Curva, também fascinado 
pelo vento como o engenheiro. O garoto lhe 
diz que tem a capacidade de evocar ventos 
fortes, prometendo mostrar ao engenheiro o 
mais intenso de todos eles, que ele chama de 
“ventão”. É quando Zeca desaparece em meio às 
rajadas de vento, sem voltar a ser visto.

O filme, um dos mais poéticos e sensíveis do 
diretor, evoca todo o simbolismo de liberdade 
e independência representado pelo vento e 
pelos que são “iniciados” nele; à certa altura o 
engenheiro declara que decidiu seguir uma 
profissão prática para se manter afastado do 
abismo e da tragédia que cercam aqueles que 
optam pelas atividades artísticas, mas seu 
pragmatismo só o deixou mais fascinado por 
uma força incontrolável, aqui representada 
pelo vento. A cena do “ventão” é um primor 
cinematográfico, elevada à categoria do 
fantástico graças à fotografia em preto e 
branco, entre o expressionismo e o surrealismo.

Na segunda metade, a narrativa assume a forma 
de drama de tribunal, no qual o julgamento 
criminal se confunde com o moral – como 
Christensen fizera em María Magdalena, 

O MENINO E O VENTO 
Ficção, 1966, 35 mm, P&B, 104 min
Um engenheiro é intimado a comparecer à cidadezinha de Bela 
Vista para enfrentar a acusação de ter assassinado um rapaz 
com quem mantinha uma amizade suspeita. A população acredita 
que o engenheiro tinha relações sexuais com o garoto, mas ele 
alega que somente compartilhavam a paixão pelos ventos.

O início da fase brasileira de Carlos Hugo 
Christensen permitiu ao cineasta mostrar 
duas facetas opostas de sua obra: as 
comédias leves e românticas, filmadas a 
cores (quase sempre estreladas por sua 
esposa, Susana Freyre), e os dramas de 
decadência física, moral e psicológica 
(Mãos sangrentas, Leonora dos sete 
mares), sempre fotografados em preto 
e branco e ainda carregando influências 
do expressionismo alemão e do chamado 
“cine negro” que o diretor exercitou em 
vários países sul-americanos (La dama de 
la muerte, no Chile; La balandra Isabel 
llegó esta tarde, na Venezuela; Si muero 
antes de despertar e No abras nunca esa 
puerta, na Argentina). A chegada ao Brasil 
também colocou o cineasta em contato com 
a literatura local, pela qual prontamente 
se apaixonou, passando a adaptar obras 
de escritores renomados como Machado 
de Assis, Carlos Drummond de Andrade, 
Orígenes Lessa, Fernando Sabino, e, 
principalmente, Aníbal Machado, seu autor 
preferido. Aníbal é autor do conto “A Morte 
da porta-estandarte”, que faz parte do 
longa Esse Rio que eu amo (1961), do conto 
homônimo que deu origem ao filme Viagem 
aos seios de Duília (1964), e também de O 
iniciado do vento, conto transformado no 
longa-metragem O menino e o vento em 
1966; Millôr Fernandes assina a adaptação 
para as telas e é responsável pelos diálogos.

O fascínio sedutor do Rio de Janeiro sempre 
foi o pano de fundo de seus filmes mais 
alegres, mas para ambientar a história de 
preconceito e condenação moral narrada 
em O menino e o vento, Christensen saiu 
em busca de um cenário mais interiorano. 
A arquitetura barroca (ou similares) exerceu 
um papel determinante na filmografia 
do diretor em sua fase brasileira; prédios 
seculares evocando um aspecto de 
decadência, abandono, estagnação e 
aprisionamento. Foi assim em sua primeira 
visita a Minas Gerais, onde usou locações 
em Belo Horizonte, Curvelo e Nossa Senhora 
da Glória para filmar Viagem aos seios de 
Duília, uma história sobre a incapacidade de 

amorosas; e o primo da vítima, um homem 
rico vindo da cidade grande que admite sua 
homossexualidade declarando-se “anormal” e 
oferecendo sua simpatia em troca de amizade.

O filme marca a estreia de Ênio Gonçalves, que 
interpreta o engenheiro com fria competência, 
e também do garoto Luiz Fernando Ianelli, na 
época com 16 anos, no papel de Zeca da Curva. 
Ianelli, sem qualquer experiência prévia como 
ator, foi descoberto por Christensen e retornaria 
em outros filmes importantes do diretor (Anjos 
e demônios, Enigma para demônios). O menino 
e o vento é o primeiro filme da Carlos Hugo 
Christensen Produções Cinematográficas, 
companhia pela qual o cineasta realizaria seis de 
seus nove filmes seguintes, entre 1968 e 1982.

Carlos Primati
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para intervir e proteger a adolescente 
de um escândalo. A moça, no entanto, 
decide seduzir o advogado, pretendendo 
convencê-lo a matar o velho para ficar 
com sua fortuna. A trama, nesse momento, 
adquire aspectos típicos de contos policiais, 
com Virgínia se tornando a tradicional 
mulher fatal e manipuladora. E, também 
como é comum aos roteiros policiais, 
reserva uma surpresa final.

A adolescente Virgínia é interpretada pela 
bonita e delicada Eva Christian, atriz alemã 
na época com 32 anos, mas com um aspecto 
juvenil suficientemente convincente para 
o papel. Pouco depois ela ficaria conhecida 
do grande público na telenovela Jerônimo, 
o herói do sertão. Luiz Fernando Ianelli, 
que havia se destacado em sua estreia no 
filme O menino e o vento, aqui faz o papel 
do delinquente, e Ambrósio Fregolente 
tem uma breve participação no papel do 
tio. Porém, é Geraldo Del Rey, no papel 
do advogado Henrique, quem rouba 

ANJOS E DEMÔNIOS
Ficção, 1969, 35 mm, Cor, 100 min
Uma moça rebelde que vive sob a tutela do tio milionário se 
envolve com um delinquente e juntos planejam a morte do velho. 
Ela seduz o advogado do tio e o convence a matar o velho para 
que ela receba a herança e eles possam ficar juntos. Depois do 
plano executado, o advogado passa a ser chantageado.

Os primeiros anos de Carlos Hugo Christensen 
no Rio de Janeiro ficaram marcados por 
um ciclo de comédias turísticas ingênuas, 
inofensivas e lúdicas, deslumbradas e 
multicoloridas declarações de amor à 
Cidade Maravilhosa e aos seus personagens 
encantadores. Filmes como Meus amores 
no Rio (1958), Amor para três (1960), Esse 
Rio que eu amo (1961) e Crônicas da cidade 
amada (1965). Dez anos depois, Christensen 
tinha um olhar diferente para esse mesmo 
Rio de Janeiro; o mesmo cenário e os mesmos 
personagens – a classe média alta de mansões 
suntuosas e apartamentos espaçosos, de 
gente bonita e descolada – mas onde as 
relações humanas começavam a desmoronar 
e a revelar sua podridão. A violência urbana, 
a delinquência juvenil fora de controle, a 
imoralidade criminosa dos hippies; nada 
mais disso podia ser ignorado: o cinema de 
Christensen, enfim, assimilava a face horrenda 
de um mundo em que Charles Manson era 
uma espécie de besta apocalíptica anunciando 
o fim do Verão do Amor.

Anjos e demônios, com argumento de José 
Barroso, adaptação de Ítalo Jacques, diálogos 
de Orígenes Lessa e roteiro de Carlos Hugo 
Christensen, pode ser considerado o momento 
em que o argentino-brasileiro aceita as novas 
normas do cinema contemporâneo e se 
aproxima mais do gosto popular. Filmado em 
1969 e lançado em março do ano seguinte, 
mostra um diretor muito mais disposto a 
mostrar erotismo e violência no nível máximo 
permitido: o filme é considerado o precursor 
da vertente que ficaria pejorativamente 
conhecida como “pornochanchada”, com 
suas acintosas e gratuitas cenas de nudez e 
erotismo. Christensen, que quase 25 anos 
antes escandalizou e hipnotizou as plateias 
argentinas com a nudez dorsal da quase 
adolescente Olga Zubarry em El ángel desnudo 
(1946), desta vez mostrava, sem pudores e 
demoradamente, strip-teases masculinos e 
femininos. Porém, o sexo da geração hippie 
não estava mais envolto naquela atmosfera 
sedutora e poética; é um sexo agressivo, 
promíscuo, que se combina à violência e 
inevitavelmente resulta em estupro e morte.

Anjos e demônios é um suspense policial 
competente, com uma trama dentro do padrão do 
gênero, que poderia ter sido filmada dez ou vinte 
anos antes. O aspecto moderno fica por conta 
da maneira (um tanto caricata) que Christensen 
retrata os jovens, e a certeira e (até certo ponto) 
surpreendente trilha sonora roqueira, formada por 
uma seleção de sucessos do rock internacional 
da época; porém, vale ressaltar, todas em versão 
cover. Ao logo do filme são ouvidas músicas 
como “Sunshine of Your Love” (Cream), “Susie Q” 
(Creedence Clearwater Revival), “I Started a Joke” 
(Bee Gees), “Hello, I Love You” e “Light My Fire” 
(The Doors), “I Heard It Through the Grapevine” 
(Marvin Gaye), “On the Road Again” (Canned Heat), 
“Birthday” (The Beatles), e, no grande momento 
do filme, uma cena de assassinato ao som pesado 
de “In-A-Gadda-Da-Vida”, do Iron Butterfly – mais 
de quinze anos depois, em 1986, o cineasta  
norte-americano Michael Mann usaria a mesma 
música na cena mais importante de Manhunter 
(Caçador de assassinos, ou Dragão vermelho), 
o primeiro filme da saga do médico canibal 
Hannibal Lecter.

Anjos e demônios conta a história de Virgínia, uma 
moça bonita e encantadora, porém rebelde e de 
caráter destrutivo, envolvida com um bando de 
hippies delinquentes e desocupados com quem 
frequenta festas escandalosas regadas a rock, 
álcool, fumo, drogas e sexo. Menor de idade e 
órfã, Virgínia vive com seu tio Marcos, um velho 
rico e autoritário, num luxuoso apartamento em 
Copacabana. O tio tenta a todo custo discipliná-la, 
porém a moça, mimada e irresponsável, sempre 
se mete em encrenca. Numa das festas em seu 
apartamento ela conhece Paulo, um ladrão de 
ocasião que entra de penetra. Virgínia flagra o rapaz 
tentando roubar a carteira do tio, mas em vez de 
denunciá-lo ela se sente atraída pelo delinquente e 
eles iniciam um romance pervertido.

Numa das confusões em que Virgínia se 
envolve, o advogado de seu tio é chamado 

toda a atenção. Patético como o homem 
maduro manipulado pela adolescente, é um 
personagem fadado à tragédia; ele afoga o 
velho e em seguida começa a ser chantageado 
por uma testemunha do crime.

Numa rápida cena de tribunal, o promotor 
público, vivido por Rubens de Falco, faz um 
discurso sucinto sobre o problema da impunidade 
de criminosos menores de idade: é Carlos Hugo 
Christensen, diretor e roteirista, deixando seu 
recado sobre um problema que quase cinquenta 
anos depois ainda inflama as discussões.

Carlos Primati
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afinal, é a verdadeira Dama Branca (pode ser 
Susana, pode não ser). Enquanto rimos com 
as investidas patéticas dos homens no hotel, 
suspeitamos de armações em segundo 
plano, sendo feitas ali, aos nossos olhos, 
bastando apenas a retirada de um véu.

O diretor acompanha todo o vai e vem 
com o mesmo tipo de malemolência 
de Renato, o dentista interpretado por 
Rubens de Falco numa chave de deboche 
bastante pertinente ao tom buscado na 
encenação. A caricatura faz de Renato 
uma figura infantilizada, hormônios em 
polvorosa, quase um adolescente de bigode 
e poucos cabelos, sempre a se esforçar 
para a transa seguinte com alguma mulher 
que lhe acenda o pavio. Uma pantera em 
minha cama logo se torna uma screwball 
comedy picante, rumo a um desfecho que, 
se abre possibilidade à reconciliação e ao 
ajuste, permite também um rearranjo nas 
hierarquias e nas relações afetivas e íntimas, 
atravessadas pela ambiguidade da traição 
dela, moeda de troca que mantém Susana 
no controle da situação, e a revela ao marido 
como outro tipo de esposa.

UMA PANTERA EM MINHA CAMA
Ficção, 1971, 35 mm, Cor, 95 min
Marido mulherengo e esposa “santinha” resolvem viajar de 
férias e se hospedam no Hotel Quitandinha. O local, lotado, 
atrai homens em busca da “Dama Branca”, mulher sedutora e 
misteriosa que invade os quartos dos homens para noites de 
amor ardente.

Mais do que transitar entre Argentina 
e Brasil (com breves passagens por 
Peru, Venezuela e Chile), Carlos Hugo 
Christensen compreendeu as possibilidades 
de integração entre as duas sociedades 
latino-americanas com as quais mais se 
relacionou. Não foi só por oportunismo ou 
tino comercial (ou nem mesmo por alguma 
preguiça criativa, como se poderia cogitar) 
que o cineasta buscou em trabalhos do 
passado a matéria-prima para projetos do 
presente, mas por perceber que um universo 
poderia, sem grandes esforços, refletir 
ou se reproduzir no outro. Ao se fixar no 
Brasil, Christensen refilmou alguns de seus 
filmes argentinos (curiosamente, apenas 
comédias), entre eles La pequeña señora 
de Pérez (1943), que virou Matemática 
zero, amor dez, em 1959; La señora de 
Pérez se divorcia (1945), que se tornou por 
aqui Amor para três, em 1960; e Adán y la 
serpiente (1946), refeito como Uma pantera 
em minha cama. Em termos estéticos, 
além de sutis mudanças de enredo, a maior 
diferença entre os originais e os remakes 
está no uso da cor e do formato scope, o 
que permitiu ao realizador, no Brasil, narrar 
as mesmas histórias com mais fôlego e fluxo, 
em enquadramentos abertos e uma certa 
exuberância da encenação, que se percebe 
um tanto engessada nos filmes argentinos.

A escolha desses títulos não deve ter sido 
um acaso, e isso fica mais forte ao assistir 
Uma pantera em minha cama. Se as outras 
duas comédias citadas têm por princípio 
uma abordagem lúdica (às vezes ingênua) da 
instituição do casamento, nesta Christensen 
abandona a inocência. Saem as trapalhadas e os 
desencontros gerados pela insatisfação com o 
matrimônio (para, no final, o casal central se dar 
conta de que um não pode viver sem o outro) 
e entra o casamento já em estado avançado de 
falência. A mulher é uma santa (explicitamente 
assim chamada), completamente dedicada ao 
marido; o homem é o estereótipo máximo do 
mulherengo fanfarrão, dentista que atende a 
esposa ao telefone enquanto tem uma paciente 
no colo. Nenhuma crise, nenhuma dúvida de 
ambos os lados. Resta a aceitação.

A fagulha da comédia – a catapulta para as 
situações de humor – vem, quem diria, pela 
mãe da protagonista. Certo dia, ela estimula a 
filha a ser uma esposa mais ativa, mais marota, 
mais atuante. Mais sexualizada, em suma. Pois 
é disso que trata Uma pantera em minha cama: 
de sexo, ou das agruras causadas pelo desejo, 
travestidas de piadas de duplo (ou triplo) sentido, 
especialmente em diálogos de grupos de homens 
sempre sedentos por mais mulheres (raramente 
as suas, é bom que se diga). Hoje, talvez, um 
filme como este seja datado, de alguma maneira 
um retrocesso em tempos de recolocação e 
devido ajuste da igualdade da mulher numa 
sociedade em que não cabe a discriminação por 
gênero. No começo da década de 1970, porém, 
fazer graça com a permissividade masculina era 
senso comum. Só que essa percepção às vezes 
suplantava outra camada: como em quase toda 
a pornochanchada (carioca e paulista), a figura 
feminina surgia emancipada, dona do corpo e das 
vontades, disposta a superar a moralidade vigente 
em nome do prazer – seu e do outro. De alguma 
maneira, Uma pantera em minha cama tateia 
essas questões, que seriam ampliadas nos anos 
seguintes, ao menos até meados dos anos 1980.

O filme de Christensen traz, então, o imaginário 
da versão de 1946 (um pouquinho mais 
comportada, mas não tanto) para o Brasil 
tropicalista e desbundado pós-1968. Susana, 
a personagem de Rozana Tapajós, é uma 
espécie de ponte de ligação, de transição 
entre dois períodos e duas formas de lidar 
com o corpo, o desejo e a sexualidade, todos 
em transformação na virada de década. De 
santinha a depravada, assumindo secretamente 
a identidade da misteriosa Dama Branca, cuja 
volúpia e voracidade “assombram” os homens 
num hotel durante o carnaval, Susana cria um 
furacão de desencontros e jogos de poder 
nos quais é ela quem detém o conhecimento 
e as decisões. Nem mesmo ao espectador são 
dadas todas as chaves do mistério sobre quem, 

Apesar de Christensen ter realizado comédias 
antes, Uma pantera em minha cama antecipa 
a vertente erótica do cinema brasileiro nos 
anos seguintes – pela qual o próprio diretor 
não enveredou. Dentro da filmografia do 
argentino, Uma pantera em minha cama é 
quase um hiato, localizado entre o drama 
juvenil Anjos e demônios (1969) e o faroeste 
Caingangue, a pontaria do diabo (1973), 
produzido por Roberto Farias. A Pantera foi, de 
fato, a despedida de Christensen da comédia, 
tornando ainda mais significativa a insinuação 
homossexual da cena final (“Comendador?!...”) 
e adiantando, pelo humor, questões mais 
seriamente presentes em alguns de seus filmes 
seguintes. 

Marcelo Miranda
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ENIGMA PARA DEMÔNIOS
Ficção, 1974, 35 mm, Cor, 106 min
Depois da morte do pai na Argentina, uma moça retorna à cidade 
brasileira onde passou a infância. Ela revê os tios e vai visitar 
o túmulo da mãe no cemitério, mas após pegar ao acaso uma 
flor de uma sepultura qualquer, passa a ser aterrorizada por 
telefonemas misteriosos, exigindo que devolva a flor.

Os filmes produzidos e dirigidos por Carlos 
Hugo Christensen na década de 1970 
demonstram a afinidade do cineasta com 
os gêneros populares – depois de filmar o 
faroeste Caingangue, a pontaria do diabo 
(1973) no Estado de Mato Grosso, ele voltou 
a Minas Gerais (onde fizera Viagem aos seios 
de Duília e O menino e o vento) para realizar 
dois filmes de terror: Enigma para demônios 
e A mulher do desejo (A casa das sombras). 
O gênero do horror, marginalizado durante 
décadas e considerado de menor relevância, 
ganhou prestígio graças ao êxito mundial 
de O exorcista (1973), de William Friedkin. 
Satanismo, demonologia e missas negras 
eram temas em evidência na época, desde 
que começaram a ser abordados por filmes 
de grande repercussão, como O bebê de 
Rosemary (1968), de Roman Polanski. O 
sucesso comercial desses filmes no mundo 
inteiro tirou o horror da marginalidade e, 
por algum tempo, o elevou à categoria de 
cinema legítimo, aceito e levado a sério por 
público e crítica. O fenômeno repercutiu 
também no Brasil, em obras como 
Exorcismo negro (1974), de José Mojica 
Marins, e Seduzidas pelo demônio (1976), 
de Raffaele Rossi, tentando aproveitar esse 
interesse repentino.

Com vasta experiência em filmes de mistério 
e suspense que realizou nas décadas de 
1940 e 50 pela América do Sul, Christensen 
inspirou-se nesse novo ciclo de horror 
satânico e sobrenatural para realizar o 
que inicialmente formaria uma trilogia de 
filmes do gênero. O conto Flor, Telefone, 
Moça, de Carlos Drummond de Andrade, 
uma das raras – senão única – incursão do 
consagrado escritor na literatura de terror, 
serviu de base para Enigma para demônios, 
rodado em 1974 e lançado em junho de 
1975. A fonte, um conto com pouco mais 
de 2 mil palavras, forneceu somente o 
ponto de partida do enredo (uma moça 
que é atormentada por telefonemas do 
além depois que pega uma flor ao acaso 
num túmulo); o próprio Christensen se 
encarregou do roteiro, com diálogos escritos 
por Orígenes Lessa.

A história acompanha a chegada a Minas Gerais 
de Elza, que está vindo da Argentina, depois 
da morte do pai, para reencontrar seus únicos 
parentes vivos – os tios e um primo que ela 
não conhecia. Sua viagem de volta ao Brasil 
é para receber a herança deixada pela mãe: 
uma propriedade no interior do Estado e uma 
enorme fortuna. Porém, logo que chega, ela 
também fica sabendo do escândalo sexual que 
causou sua separação da mãe ainda quando 
criança e também das circunstâncias trágicas 
que envolveram a morte da mãe, num acidente 
de carro mal explicado. A trama começa a se 
complicar quando a moça vai visitar o túmulo 
da mãe no cemitério e pega ao acaso uma rosa 
de uma sepultura qualquer, sai do cemitério e a 
deixa cair na calçada; pouco depois, começa a 
receber telefonemas ameaçadores, nos quais a 
voz insistente do morto exige que ela devolva 
sua flor. Os parentes não acreditam na história 
e desconfiam que ela esteja enlouquecendo, 
o mesmo mal que vitimou sua mãe. Elza vai 
ficando cada vez mais transtornada, e os 
telefonemas não cessam.

Christensen cita o poeta maldito Charles 
Baudelaire na epígrafe: “A maior astúcia do diabo 
está em persuadir-nos de que não existe”. O tema 
estava em evidência na época – novamente por 
causa de O bebê de Rosemary e O exorcista – 
e a preocupação do cineasta parece ser a de 
tornar plausível a presença do sobrenatural e 
do diabólico no enredo. Porém, é uma situação 
paradoxal: a solução do enigma revela que os 
verdadeiros vilões são os parentes, mesquinhos e 
de ganância desmedida, que conspiram para se 
apoderar da herança da moça. A participação de 
uma seita satânica – no momento visualmente 
mais impactante do filme – é responsável pela 
conexão com as forças diabólicas e com o 
mundo do sobrenatural.

Enigma para demônios foi filmado em Belo 
Horizonte, Mariana, e na cidade histórica 
de Ouro Preto, com cerca de 300 anos de 
existência, um cenário que oferece a estética 
barroca de um “terror quase medieval” – nas 
palavras do próprio cineasta – proposto pelo 
enredo. A passagem por Ouro Preto valeu 
a Christensen uma homenagem da Câmara 
Municipal da cidade, que outorgou-lhe a 
Medalha de Aleijadinho (a exemplo da honraria 
recebida anteriormente em Visconde do Rio 
Branco), por ter escolhido a cidade como 
cenário de seu filme.

Esteticamente, o filme remete aos clássicos 
de horror estrangeiros, com castelos góticos 
e assombrações. Porém, estruturalmente, há 

uma sensível alteração do convencional no 
que se refere à narrativa clássica de horror: 
desta vez é a mulher vinda da cidade grande 
(Buenos Aires) quem acredita estar às voltas 
com forças sobrenaturais, enquanto os 
moradores locais acreditam que ela sofre 
de distúrbios mentais. Uma conspiração 
envolvendo cultos satânicos, missas negras 
e sacrifícios embaraça as tramas e justifica 
esse comportamento.

Monique Lafond é a grande estrela do filme, 
desdobrando-se nos papéis de Elza e de 
sua mãe, que aparece em algumas cenas 
de flashback e numa cerimônia satânica 
que resulta na possessão do corpo da 
jovem. Luiz Fernando Ianelli, revelado em 
O menino e o vento e presente em Anjos e 
demônios, tem o principal papel masculino; 
outro destaque é o iniciante José Mayer, 
no papel do jovem médico que acaba 
salvando a moça no final. No ano seguinte, 
Mayer assumiria o papel de protagonista no 
próximo filme de horror de Christensen, A 
mulher do desejo (A casa das sombras).

Carlos Primati
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A MULHER DO DESEJO (A CASA DAS 
SOMBRAS)
Ficção, 1975, 35 mm, Cor, 87 min
Um jovem casal inesperadamente herda a velha mansão que era 
do tio do rapaz, o qual ele nem sequer conhecia. O testamento 
exige que eles se mudem para a mansão e que uma orquídea seja 
mantida dentro da casa, porém a flor possui poderes estranhos 
e o espírito do falecido começa a se apossar do rapaz.

Depois do lançamento de Enigma para 
demônios, Carlos Hugo Christensen 
voltou à histórica cidade de Ouro Preto, 
em Minas Gerais, para realizar outro 
filme de terror: A mulher do desejo (A 
casa das sombras). Filmado em 1975 e 
lançado dois anos depois, tem argumento 
e roteiro do próprio Christensen, com 
diálogos escritos por Orígenes Lessa, 
inspirados num apontamento de Nathaniel 
Hawthorne (1804-1864) e numa frase, 
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). A 
exemplo do filme anterior do diretor, o 
ponto de partida envolve uma flor, e nas 
palavras de Coleridge que inspiraram o 
enredo e foram inseridas na trama: “Se um 
homem atravessasse o paraíso num sonho 
e lhe dessem uma flor como prova de que 
estivera ali, e se ao acordar encontrasse essa 
flor em sua mão… que aconteceria?”, 

O filme conta uma história de assombração 
e possessão maligna que começa quando 
um jovem casal de Belo Horizonte – Marcelo 
e Sônia (José Mayer e Vera Fajardo) – recebe 
a visita do advogado do tio do rapaz, que 
ele mal conhecia. Osman, o falecido tio, 
um velho excêntrico e recluso, deixou 
para o sobrinho sua mansão e uma grande 
fortuna em dinheiro. O herdeiro, um simples 
bancário, e sua esposa, recebem a notícia 
com enorme surpresa; porém, o testamento 
exige que o casal se mude para Ouro Preto 
imediatamente e passe a ocupar a mansão, 
conservando-a como está.

Marcelo e Sônia são recebidos por um 
sinistro mordomo, que revela ao casal a 
quase obsessão do tio Osman por Sônia, a 
quem ele conhecia somente por meio das 
fotos do casamento do sobrinho. O velho, 
em seus últimos dias, só falava na moça, e 
seu desejo era que ela ocupasse sua mansão 
depois que ele morresse. Mais tarde o casal 
descobre que Osman fora apaixonado 
por uma moça idêntica a Sônia, um amor 
não correspondido e com consequências 
trágicas. O mordomo também mostra 
ao casal o caixão aberto com o corpo 
de Osman, o qual segura uma orquídea 

nas mãos. O criado sinistro alerta os novos 
inquilinos e introduz o tema da mansão mal-
assombrada: “Casa é que nem gente: gosta ou 
não gosta. Aceita ou se vinga. Casa tem alma”.

Christensen constrói com sutileza e 
extrema habilidade um ambiente opressivo, 
aterrorizante, tornando a casa viva, pulsante, 
com portas e paredes que rangem e estalam, 
um cenário inquietante, repleto de sombras 
animadas que se movimentam e absorvem 
mobílias e objetos. É um terror com atmosfera 
clássica – inclusive na trilha sonora, com 
música de Richard Wagner –, na tradição 
dos filmes norte-americanos e europeus de 
vertente gótica. As décadas de experiência 
de Christensen com filmes de mistério, 
suspense e horror psicológico certamente lhe 
deram o suporte necessário para manejar os 
clichês do gênero, realizando um dos mais 
elegantes filmes brasileiros de horror. Sua 
origem argentina – e a conhecida mentalidade 
europeia de seu povo – possivelmente 
influenciou na concepção da arquitetura 
barroca como o equivalente latino dos castelos 
e mansões góticas do horror internacional.

Depois de um pesadelo, no qual se defronta 
com o tio moribundo e caquético, que entrega 
uma orquídea para sua esposa, o sobrinho 
começa a se comportar de maneira cada vez 
mais agressiva e violenta. Como na frase de 

Coleridge, a flor entregue no sonho é 
trazida ao mundo real: o espírito do falecido, 
representado pela orquídea, apodera-se do 
corpo do sobrinho para seduzir a mulher 
dele, muito parecida com uma moça por 
quem o velho fora apaixonado há muito 
tempo. O rapaz adquire a personalidade 
e as feições do tio, deixando a esposa 
preocupada, até finalmente ela entrar em 
pânico e partir em busca de ajuda.

José Mayer, em início de carreira e muito 
expressivo, interpreta os dois principais 
papéis masculinos: o do diabólico tio Osman 
e o do jovem e inocente sobrinho Marcelo, 
que é dominado pela personalidade 
sombria no tradicional estilo expressionista 
do duplo maligno. Isso também espelha 
a estrutura de Enigma para demônios, 
no qual Monique Lafond faz o papel da 
jovem ingênua e de sua falecida mãe, uma 
mulher má e promíscua, que também acaba 
possuindo seu corpo.

Durante o sepultamento do tio, o casal é 
abordado por um jovem padre, o qual faz 
uma oração cristã para encomendar a alma 
do falecido, contrariando as instruções 
do testamento de Osman, proibindo que 
houvesse qualquer cerimônia religiosa 
em seu enterro. Christensen, que refutava 

qualquer semelhança entre Enigma para 
demônios e O exorcista além do tema satânico, 
dessa vez desenvolveu o roteiro de maneira que 
se aproxima mais do filme de William Friedkin: 
o padre católico é quem derrota o mal, numa 
solução maniqueísta, exorcizando Marcelo e 
expulsando de seu corpo o espírito de Osman. 
Os créditos de abertura informam que o filme 
teve consultoria de dom Oscar de Oliveira, 
arcebispo de Mariana.

Originalmente, o filme realizado por 
Christensen era intitulado apenas A casa das 
sombras, mas no lançamento o nome teve 
de ser alterado depois que o filme House of 
shadows, uma coprodução entre Estados 
Unidos e Argentina, de 1976, foi lançado no 
Brasil como A casa das sombras. Christensen, 
então, optou por um título mais sugestivo, 
quase de pornochanchada (A mulher do 
desejo), mas manteve entre parênteses o título 
original. O diretor chegou a anunciar que 
concluiria sua trilogia de terror ainda em 1975, 
com o argumento de Anjo de setembro (ou 
Enigma para assassinos), porém seu próximo 
filme só viria três anos depois, o suspense 
policial A morte transparente.

Carlos Primati
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A MORTE TRANSPARENTE
Ficção, 1978, 35 mm, Cor, 90 min
Uma jovem que mora numa enorme mansão, sustentada por um 
amante idoso, envolve-se romanticamente com um marginal que 
invadiu sua casa com três comparsas e a ameaçou de estupro. 
Intrigado com a reviravolta, o delinquente fica cada vez mais 
obcecado pela jovem e planeja matar o velho milionário.

Para a realização de seu penúltimo filme 
brasileiro (o último seria A intrusa, lançado 
em 1980), Carlos Hugo Christensen retornou 
ao gênero do suspense policial, como fizera 
em Anjos e demônios, quase dez anos 
antes. A morte transparente foi escrito 
pelo próprio Christensen, com diálogos 
de Péricles Real, e novamente aborda a 
criminalidade e a violência entre os jovens 
cariocas. O Rio de Janeiro boêmio e sedutor 
do carnaval e do samba, dos cassinos e 
boates, do romance inocente, tão celebrado 
e exaltado em vários de seus filmes, havia 
desaparecido para sempre; dez anos depois, 
a violência retratada por Christensen é 
injustificável, fora de controle, caótica, 
um relato triste e realista que propõe uma 
reflexão sobre a escalada do crime.

A cena de abertura mostra quatro 
delinquentes invadindo uma luxuosa mansão 
e ameaçando estuprar uma moça que vive 
sozinha no local. Desesperada, a jovem 
salta na piscina e tenta manter os bandidos 
afastados, mas eles a cercam à beira da 
piscina e ficam durante horas esperando 
que ela se canse de nadar. Exausta, ela acaba 
afundando na piscina, e os criminosos, ao 
verem seu corpo inerte, ficam desesperados e 
fogem do local. O líder do bando é Beto, um 
rapaz pobre e marginalizado, acostumado 
com a frieza da violência cotidiana e as 
relações sexuais corrompidas.

A investigação policial chega até Beto 
(Wagner Montes), intimado a comparecer à 
delegacia de polícia. Chegando ao local, ele 
descobre que a moça – chamada Marlene 
(Bibi Vogel) – na verdade não morreu; ela 
simulou o afogamento para se livrar dos 
marginais. Em seguida, uma surpresa ainda 
maior: a vítima retira a queixa, deixando 
Beto intrigado e mais ainda o delegado 
responsável pelo caso. Obcecado por 
Marlene, o delinquente volta a procurá-la e 
eles iniciam um romance secreto.

Marlene é sustentada por um amante, um 
homem mais velho, um industrial paulista 
casado que lhe propicia uma vida de luxo 
e conforto, visitando-a ocasionalmente. 
Por sua vez, Beto torna-se cada vez mais 

possessivo e visita Marlene sempre que pode, 
mas fica transtornado quando ela está com 
o amante. Num súbito acesso de fúria, o 
marginal novamente invade a mansão e ataca o 
industrial indefeso, afogando-o e dando início 
a um desastroso plano de paixão desenfreada e 
ganância que fatalmente culmina na sua ruína.

O filme retrata as relações sentimentais 
totalmente desprovidas de carinho: são paixões 
doentias, mesquinhas, violentas ou movidas 
por interesse. Beto tem um melhor amigo, um 
homossexual mais velho que também serve 
de confidente e álibi sempre que se mete em 
alguma encrenca e com quem ocasionalmente 
troca favores sexuais por dinheiro e presentes. 
O personagem de Beto é praticamente uma 
recriação do delinquente interpretado por Luiz 
Fernando Ianelli em Anjos e demônios, também 
envolvido com uma jovem rica ao mesmo 
tempo em que mantém relações homossexuais 
com o melhor amigo.

A morte trágica do amante de Marlene é encoberta 
por alguns amigos do industrial, que acreditam que 
ele sofrera um colapso cardíaco e tentam impedir 
que a viúva descubra que ele tinha uma amante. 
Beto, por sua vez, mantém-se afastado de Marlene 
por algum tempo, mas quando tenta revê-la 
descobre que a mulher tem outro amante e que 
sua atitude intempestiva apenas a ajudou a se livrar 
do velho industrial e se apoderar do dinheiro do 
seguro de vida que ele fizera em seu nome.

A trama repete velhos clichês de histórias 
policiais: triângulos amorosos, um milionário 
inconveniente que precisa ser assassinado, 
crime, dinheiro, vingança e reviravoltas. 
Christensen não está no auge de sua forma, 
mas consegue narrar com segurança 
suficiente para que o filme prenda a 
atenção; acima de tudo, é um reflexo sincero 
de sua percepção dos tempos modernos, 
uma época de violência desenfreada e de 
marginalidade crescente, problema que é 
colocado em questão no diálogo final, na 
figura do delegado: “O mais importante era 
saber por que eles fazem essas coisas. Por 
quê? Afinal, de quem é a culpa?”.

A cena mais significativa nesse sentido é 
quando Beto ataca aleatoriamente um casal 
de namorados na praia, primeiro propondo 
ao rapaz que ambos compartilhassem a 
garota e, diante da recusa deste, um brutal 
espancamento com uma chave inglesa. 
Depois de surrar o rapaz, Beto dá um 
violento pontapé no rosto da moça, num 
momento verdadeiramente chocante.

A morte transparente traz uma das raras 
atuações no cinema de Wagner Montes, que 
começou a carreira como repórter policial 
no rádio e ficou famoso em programas de 
TV como O Povo na TV e Jornal Policial, 
chegando a ter um programa com seu 
nome. Sua limitação como ator, exagerando 

nas emoções, conferem um aspecto patético 
ao personagem, contribuindo para retratar sua 
impulsividade melancólica e trágica. Mais tarde, 
Wagner Montes entrou na política e, em 2010, 
foi eleito Deputado Estadual do Rio de Janeiro, 
sendo o mais votado do Estado, com mais de 
500 mil votos.

A trama é embalada por uma indefectível trilha 
em ritmo de discothèque, bem ao sabor da 
segunda metade dos anos 1970. Ao fazer um 
registro fiel da época, o filme ficou bastante 
datado, de uma maneira cafona e quase 
risível. Mostra, por outro lado, a disposição de 
Christensen de se adaptar aos novos tempos, 
de não fechar os olhos para o mundo ao seu 
redor, por mais horrendo e decadente que ele 
pudesse parecer.

Carlos Primati
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Com a volta de Juliana à casa, o 
relacionamento dos dois, enfim, se estreita. 
A cumplicidade entre ambos, que se revela 
um amor latente, é, enfim, consumada, 
no que talvez seja a mais bela cena do 
filme. Juntos decidem possuir Juliana, que 
deixa de ser um duplo para ser apenas 
uma engrenagem facilitadora. Ela, ali, 
permite, numa sociedade machista, que 
dois homens, irmãos, dividam a cama, 
numa noite de luxúria e prazer. De maneira 
sutil e elegante, como era de seu feitio, 
Christensen, que quase sempre mostra em 
seus filmes sugestões de homoafetividade, 
apresenta a latente relação incestuosa e 
homossexual entre Cristiano e Eduardo, que 
parecem, enfim, perceber e dimensionar o 
afeto entre eles. Tocam-se e encostam-se 
passionalmente enquanto transam com 
Juliana. O desejo é realizado.

A cena, que se passa na escuridão iluminada 
por lamparinas, revela o caráter da noite 
no filme. Christensen a filma com muitos 
recortes de luz, preferindo que o negrume 
cubra boa parte da imagem. A noite é 
lugar de segredos e, por conta disso, de 
declarações. É o momento que possuem 
Juliana e se possuem na cama, mas também 
quando se põem a defender o que lhes 
pertence, seja a casa, a honra ou o outro. 

A INTRUSA
Ficção, 1979, 35 mm, Cor, 100 min
Fronteira entre Brasil e Argentina, 1897. Os brutos irmãos 
Nilsen, muito unidos e temidos na região, abusam da reputação 
que mantêm. Quando um deles leva uma mulher para a casa, a 
relação entre os dois fica estremecida.

Os anos 1970 foram muito benéficos para 
Carlos Hugo Christensen. Bem estabelecido 
no Rio de Janeiro, o cineasta argentino pôde 
expandir seu repertório de histórias para 
além da comédia e do drama, gêneros aos 
quais se reportava, principalmente, em sua 
carreira brasileira. Sempre com bastante 
notabilidade, passou pelo horror, pelo 
faroeste, pelo suspense, pelo policial e até 
pela comédia maliciosa. Em A intrusa, seu 
filme derradeiro no Brasil e talvez o mais 
lembrado, Christensen apostou no drama 
de época, a partir do conto La intrusa, do 
também argentino Jorge Luis Borges. 

Premiado em Gramado, em 1980, como 
melhor diretor, ator (José de Abreu) e 
fotografia (Antônio Gonçalves), A intrusa 
mostra também que, mesmo fugido de sua 
terra natal e radicado num lugar que amava, 
a Argentina nunca saiu de Christensen. Além 
de Borges e do portunhol falado em vários 
momentos do filme, o longa traz também 
a trilha musical original de Astor Piazzolla, 
com seus belíssimos tangos. Talvez tenha 
sido isso que o impulsionou a voltar ao país 
de origem para realizar ¿Somos? (1982).

Situado nos pampas gaúchos de 
Uruguaiana, na fronteira entre Brasil e 
Argentina, em 1897, nos pampas gaúchos, 
A intrusa acompanha os irmãos Nilsen, 
Cristiano (José de Abreu) e Eduardo (Arlindo 
Barreto), muito unidos e temidos na região. 
Entre a prestação de serviços com gado 
e couro e as apostas com galos de briga 
e corridas de cavalos, os Nilsen tocam a 
vida no vilarejo entre o prostíbulo, o bar 
e a casa, abusando da fama que mantêm. 
Tudo vai muito bem até Cristiano levar para 
casa Juliana (Maria Zilda), uma espécie de 
escrava do lar, que deve realizar os serviços 
domésticos e satisfazê-lo na cama.

Juliana, a intrusa do título, é o ponto de 
transformação da história. A relação dela 
com Cristiano causa enorme ciúme em 
Eduardo, que teme perder seu irmão, 
ao mesmo tempo que emula um desejo 
pela moça. Christensen, com sua habitual 
presteza e habilidade cênica, parece pouco 
interessado em Juliana como femme fatale, 

aquela que destrói lares. O que importa em A 
intrusa é o retrato de uma sociedade machista 
e misógina, baseada praticamente na figura 
do homem como ser superior. As mulheres 
de Uruguaiana são prostitutas ou servas, mal 
cabendo ali o papel de esposa ou filha. 

Dentro dessa lógica da exaltação da figura 
do homem, de ser bravo e leal, a admiração 
só existe de um homem para outro, já que a 
mulher, sem voz, é vista como objeto. Juliana 
funciona como catalisador da relação entre 
Cristiano e Eduardo. A começar por ela ser uma 
estranha dentro da casa, espaço tido como 
sagrado para os irmãos, onde ninguém, além 
deles, deve adentrar, e onde eles se revelam. O 
fato de ela estar na casa evidencia o ciúme em 
Eduardo, por julgar perder seu parceiro. Numa 
atitude infantil, o rapaz resolve dar o troco. 
Primeiro, busca provocar ciúme e chamar a 
atenção de seu irmão – entrando em apostas 
que sabe que perderá, trazendo outra mulher 
para casa –, sem o efeito esperado. Depois, 
toma Juliana em seus braços como forma de 
entender e de ter o irmão. Juliana é o duplo 
na relação. Uma vez que Cristiano descobre o 
envolvimento de ambos e percebe o desarranjo 
que a mulher causa na vida deles, os irmãos 
decidem vendê-la para o prostíbulo. Isso a torna 
apenas mais atraente, e eles passam a mentir 
um para o outro apenas para tê-la.

A noite é o espaço da intimidade, enquanto o 
dia, o claro, é reservado para a brutalidade, para 
o trabalho. Talvez por isso o diretor opte por 
terminar no ensolarado. Assim que se livram de 
Juliana, abraçam-se longa e carinhosamente, 
selando o que há de sagrado apenas entre eles. 
Parecem, enfim, ter aceitado a natureza do 
relacionamento sem se furtarem às sombras. 

Gabriel Carneiro
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Carlos Hugo Christensen, Saltos no Vazio
Meu fascínio pela carreira cinematográfica de 
Carlos Hugo Christensen começou quando 
três eventos-chave se cruzaram na minha 
vida: pesquisava sobre produções regionais, 
viajei pela primeira vez ao Rio de Janeiro e 
conheci Carlos Hugo em Mar del Plata. Fomos 
apresentados por um amigo comum, Goyo 
Anchou, historiador de cinema e colega de 
programação do festival de Mar del Plata. O ano 
era 1997, e tínhamos uma retrospectiva dos 
filmes de Christensen em cartaz.

Lembro-me de que ficamos espantados. 
Não podíamos acreditar que estávamos 
diante daquela lenda do cinema. Não só o 
admirávamos como conhecíamos seus filmes da 
“era de ouro” do cinema argentino.

Mas, nesse breve contato, percebi que 
desconhecia por completo sua trajetória 
desde que se mudara para o Brasil. Considero-
me um curioso e interessado no cinema 
contemporâneo, na novidade dos festivais, 
que tinha viajado para o país irmão, mas não 
tinha em conta o seu trabalho posterior a 
1955. O cinema brasileiro, ao qual se juntou 
na metade da vida, era desconhecido para 
mim e também para meus colegas argentinos. 
Isso se refletiu naquela retrospectiva de 1997, 
em Mar del Plata, pois contemplava apenas a 
carreira de Christensen na Argentina. Percebi, 
então, o abismo que separava a cultura 
cinematográfica dos dois países. Foi assim que 
uma porta se abriu para um projeto de pesquisa 
que prossegue até hoje. Naquele momento, 
percebi que sabia apenas o primeiro capítulo 
da obra de um cineasta, senti que não tinha 
o conhecimento de sua obra completa e a 
ignorada cinematografia brasileira me pareceu 
diferente e atraente. E também, é claro, abriu-
se diante de mim a oportunidade de conhecer 
esse outro lado da carreira de Carlos Hugo. 
Decidi fazer esse percurso, seguir o caminho 
daqueles que construíram pontes na indústria 
cinematográfica (o caminho acabou tendo uma 
abrangência latino-americana). Comecei minha 
pesquisa no Rio de Janeiro, a cidade que o 
cineasta escolheu viver (e morrer).

Foi lá que conheci Francisco Marques, produtor, 
diretor assistente e amigo de Christensen. Além 
de colaborar com minha pesquisa sem hesitação – 
respondendo a todas as perguntas com paciência 
infinita –, iniciamos uma amizade. Lancei-me à 
tarefa de pesquisar sobre seus filmes no Brasil.

Pareceu-me que, enquanto a pesquisa 
avançava, era fundamental começar a dar a 

em geral. Era possível notar por trás dos filmes 
um ser lançado na busca de si mesmo e o 
cinema como veículo para essa viagem.

Esse conjunto de filmes no festival de Mar del 
Plata foi apenas o primeiro passo na tarefa de 
reivindicação da obra de Christensen entendida 
como um todo, sem divisões territoriais. 
Essa empreitada prossegue na presente 
retrospectiva.

Diretor sem fronteiras
Traçar a linha do percurso cinematográfico de 
Carlos Hugo é fazer um desenho no mapa. As 
viagens pela América do Sul (pelo interior da 
Argentina e depois Chile, Uruguai, Venezuela 

conhecer algumas de suas obras ao público 
argentino, que ignorava toda ou quase toda 
sua fase brasileira, com exceção de filmes 
como A intrusa (1979) e alguns outros.

Assim, apresentamos uma pequena amostra 
de seu trabalho em Mar del Plata e pude 
verificar que a recepção do público a esses 
poucos filmes foi fervorosa e gratificante.

Foi muito interessante ver a diversidade 
que sua filmografia alcançara no Brasil. 
Seus temas tinham mais vigor, havia 
mais liberdade criativa; sua habilidade e 
estilo foram depurados; o contexto havia 
permitido que questionasse com mais 
profundidade aspectos da mise-en-scène 

Carlos Hugo Christensen nos Estúdios Lumiton (1940)

Martin Maisonave

páginas 54 e 55: equipe do filme Leonora dos 
sete mares (1954), Carlos Hugo Christensen 
(direção), Arturo de Córdova (elenco), Pedro Bloch 
(argumento), Rodolfo Mayer (elenco) e Roberto 
Acácio (produção)
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cujos argumentos não precisam negociar com 
nenhuma ideia pobre do popular (conseguindo 
justamente a partir disso atingir as massas) 
colocadas em cena e registros minuciosos. Um 
diretor com habilidade suficiente para pular de 
um gênero a outro e sempre sair ileso.

Christensen aprendeu seu ofício trabalhando 
com o star system da época, num estúdio 
com tecnologia moderna, lidando com a 
construção de grandes cenários, espaços 
luxuosos, figurinos elaborados e sofisticada 
caracterização dos ambientes.

Nesse universo, problematizou o tema da moral e 
da psicologia dos personagens. São personagens 
recorrentemente trágicos; sofrem o amor de uma 
maneira tão desenfreada e transbordante que os 
leva à perversão e à morte. Outra característica 
de sua obra –subordinada à ideia de diretor 
viajante – é a alteridade. O tema da relação com 
o outro cultural será um tópico não apenas 
na obra, mas também na vida de Carlos Hugo. 
Desde o seu primeiro longa-metragem, El inglés 
de los güesos (1940), essa temática aparece. 
Há um trabalho no olhar sobre o outro. Narra o 
amor de uma jovem da pampa por um inglês e 
mostra a distância entre as duas culturas a partir 

Christensen (Argentina). A equipe técnica, 
que continuou a trabalhar em mais filmes, era 
predominantemente composta por brasileiros 
e argentinos. Um dos temas mais interessantes 
– ou, pelo menos, mais imperioso – que surge 
a partir dessa mistura é o idioma. Os filmes não 
foram dublados, mas as cenas foram filmadas em 
espanhol e em português, uma após a outra.

Mãos sangrentas significou uma transformação 
claríssima na cinematografia de Christensen. 
É produto da passagem para outro país, outra 
cultura, outra língua. Houve uma mudança total 
no formato da produção, e o resultado é um 
filme que se afasta dos projetos cinematográficos 
que ele havia feito até então. O filme trata 
de fatos reais: a fuga da prisão da Ilha de 
Anchieta, em Ubatuba, no Estado de São Paulo. 
Embora tivesse experiência no gênero policial, 
principalmente no estilo noir, aqui a estilização 
visual é completamente diferente, relacionada 
com o neorrealismo italiano. O tratamento 
da problemática lei/direito é diametralmente 
diferente: enquanto que nos filmes policiais 
argentinos ambos não se confundiam, em Mãos 
sangrentas se representa a violência exercida 
pelos carcereiros sobre os presos e, em seguida, 
começa o motim e a fuga da ilha. O filme não 
acontece num ambiente fechado, nem sequer na 
cidade, mas a céu aberto, na mata, e com uma 
massa de atores não profissionais que conferem 
uma atmosfera de forte expressividade. Pode-se 
pensar que a partir da chegada de Christensen 
ao Brasil sua filmografia foi transfigurada, 
vinculando-se não apenas com problemas 
morais, mas também sociais.

A partir do momento em que se instalou no 
Rio de Janeiro, o trabalho de Carlos Hugo deu 
uma guinada inesperada. A experiência da 
viagem significou um repensar inevitável das 
condições de produção e circulação. Além disso, 
experimentar um novo campo artístico deu 
nova significação ao seu trabalho criativo. No 
Brasil, ele dirigiu sua própria produtora, a Carlos 
Hugo Christensen Produções Cinematográficas. 
Assim, ele tomou as rédeas dos projetos, ao 
contrário do trabalho que realizara nos estúdios 
argentinos, onde estivera sujeito às restrições 
de uma indústria regida pela busca do sucesso 
e da aceitação do público.

Durante minha pesquisa, à medida que 
assistia aos filmes, comecei a descobrir que 
as produções no Brasil respondiam a uma 
busca muito pessoal, com histórias sensíveis e 
desprovidas de preconceitos. O tratamento dos 
corpos, dos hábitos sexuais, das relações com os 
afetos estão sempre entrelaçados. O erotismo é 

dos hábitos e costumes de ambos os mundos 
para depois juntá-los num romance.

Christensen sofreu a alteridade em seu 
país. Em primeiro lugar, a censura exercida 
pela Igreja Católica. Embora o Ente de 
Calificación Cinematográfica tenha entrado 
em funcionamento legalmente estruturado 
em 1969, a censura no cinema argentino era 
exercida de fato desde sempre, relacionada 
ao discurso religioso. Christensen filmou o 
primeiro beijo, o primeiro nu e foi o pioneiro 
do melodrama erótico na Argentina com 
Safo, historia de una pasión (1943). É 
interessante como nesse filme o diretor 
leva a cabo uma estratégia discursiva 
para garantir que ele não fosse proibido. 
Basicamente, colocou nos letreiros iniciais 
os dizeres: “Versão cinematográfica da 
obra que Alphonse Daudet dedicou a seus 
filhos e escreveu para a educação moral dos 
jovens de todos os tempos”, terminando 
com outro letreiro que reza: “Para meus 
filhos, quando tiverem 20 anos...”. A ideia 
edificante acerca dos bons costumes resulta 
de um trabalho epistemológico feito pelo 
diretor sobre o outro cultural – o discurso 
da Igreja e o pensamento conservador 
vigente – para conseguir que Safo... não 
fosse censurado. Foi um sucesso de público 
e ficou mais de um ano em cartaz.

A segunda alteridade na carreira de 
Christensen foi exercida a partir de outro 
poder: o Estado. Uma política cultural de 
perseguição e censura, além da violência 
social exercida no final do segundo mandato 
peronista, foram as causas do exílio de 
Carlos e sua família. Transcorria o ano de 
1955, um período marcado pela tragédia 
na Argentina. Pouco depois de sua partida 
aconteceu o massacre na Plaza de Mayo 
com o bombardeio das Forças Armadas 
contra a população civil. Assim começou de 
fato o governo autodenominado “Revolução 
Libertadora”, que em 1956 também 
restringiria a apresentação dos filmes de 
Christensen no país.

A terceira alteridade é consequência da 
viagem, de ir para o desconhecido (saltos 
no vazio). Carlos é um estrangeiro em outro 
país. Chega ao Brasil a convite do festival 
de São Paulo e ali permanece para formar 
uma rede de cinema regional. A primeira 
produção, Mãos sangrentas (1954), era um 
arranjo entre quatro partes: dois produtores 
brasileiros (Maristela e Roberto Farias), 
Arturo de Córdova (México) e o próprio 

Arturo García Buhr em El inglés de los güesos (1940)

e Brasil – da Bahia até São Paulo) tecem 
uma história do cinema latino-americano. 
Podemos pensar que, como diretor em 
trânsito – sujeito viajante –, a experiência 
o transfigurou, e por essa razão seu cinema 
está em constante mutação. A filmografia 
não é extensa apenas no número de filmes, 
mas também se expande numa série de 
gêneros e estéticas.

Desde a época em que dirigia para os 
grandes estúdios argentinos, Christensen 
surpreendeu; experimentava gêneros, 
principalmente melodramas e policiais, 
com um trabalho de câmera variado e 
uma ênfase especial no uso da iluminação 
e no registro dos atores. A produção 
dessa primeira fase de sua carreira ficou 
circunscrita à indústria (o diretor começou 
no cinema com um contrato exclusivo com 
os Estúdios Lumiton). Durante esse primeiro 
momento de sua filmografia não são 
abordadas questões de compromisso social, 
de crítica e muito menos de luta popular 
(tema mais que importante na Argentina 
nos anos 1940). Começa a aparecer um 
diretor que lida com o rigor de textos, 
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uma variável admitida por todos os gêneros. 
Da comédia ao policial, passando pelo 
drama nostálgico ou pelo filme de ação. 
As forças vitais, sejam da natureza ou do 
próprio homem, se cruzam e se estimulam. 
Não há limite moral, apenas conjunturas.

Os filmes produzidos em Buenos Aires 
tinham sido muito transgressores, 
lembremos que El ángel desnudo foi o 
primeiro filme argentino a exibir um nu 
(por casualidade, teve cenas rodadas no Rio 
de Janeiro). Mas o trabalho feito no Brasil 
significa a libertação completa do diretor na 
realização de seu trabalho criativo: reformula 
gêneros, experimenta com eles e os explora. 
Christensen foi agraciado com vários prêmios 
e menções honrosas ao longo da carreira, 
não apenas no Brasil e na Argentina, mas 
também em festivais internacionais. Foi 
indicado para o grande prêmio do Festival 
de Cannes com La ballandra Isabel llegó 
esta tarde (Venezuela, 1950), participou da 
seleção oficial do Brasil no Festival em Veneza 
com Mãos sangrentas e foi indicado para 
o Urso de Ouro do Festival de Berlim por 
Meus amores no Rio. Um dia antes de sua 
morte, recebeu um prêmio pelo conjunto 
de sua obra em Buenos Aires; poucos meses 
antes, no 18º Festival dos Três Continentes, 
em Nantes (França), oito de seus filmes 
foram escolhidos para a mostra dedicada 
ao melodrama no cinema argentino. 
Postumamente, seu trabalho continuou 
nas telas em todo o mundo. Uma projeção 
foi realizada no Museu de Arte Moderna 
de Nova York e, em 2007, uma cópia do 
multipremiado La ballandra Isabel llegó esta 
tarde foi exibida em Los Angeles: foi o único 
filme falado em espanhol no 21st Annual 
Last Remaining Seat Series selecionado pela 
Latin American Cinemateca of Los Angeles. 
Christensen conquistou um lugar na história 
do cinema argentino como um dos diretores 
mais prolíficos em produções nacionais; não 
obstante, seu trabalho no cinema brasileiro, 
salvo algumas exceções, é pouco estudado 
e reconhecido. Apesar de ter sido pioneiro 
na mudança dos limites geográficos da 
indústria cinematográfica latino-americana, 
especialmente nos países onde residiu, 
Argentina e Brasil, Christensen é pouco 
lembrado pelos colegas de outra geração. 
A contribuição do diretor argentino à 
cinematografia de ambos os países ainda não 
havia sido estudada em seu conjunto até a 
presente retrospectiva. O projeto de pesquisa 
e de realização de um documentário que levo 

adiante procura resgatar sua figura e continuar a 
tarefa de cooperação regional cinematográfica, 
empreitada na qual Christensen foi pioneiro e 
que ainda tem muito a ser feito.

Atualmente, continuo a desenvolver o 
documentário. As várias horas de entrevistas, 
de rodagens em lugares onde ele filmou, de 
depoimentos sobre sua pessoa e sua obra só 
servem para estimular ainda mais a minha 
imaginação e reafirmam minha fé no ofício.

Talvez, além do valor intrínseco da sua obra, o que 
tenho claro nesta altura do meu trabalho é que 
Christensen representa um modelo romântico 
de aproximação ao cinema. Não é somente uma 
atividade ou ofício, mas uma maneira de colocar a 
vida em perspectiva e aventurar-se nela.

direita: cena do filme Anjos e demônios (1969)

Logotipo dos Estúdios Lumiton
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Conheci o Christensen em 1954. Mário Pagés, 
grande diretor de fotografia também argentino, 
recomendou-me para seu assistente. Recém-
chegado ao Brasil, Christensen viera da 
Argentina para dirigir dois longas-metragens 
produzidos por Roberto Acácio, o mesmo 
produtor dos filmes de Watson Macedo. O 
ator Sady Cabral seria o primeiro assistente, e 
o pediatra Darcy Evangelista, o segundo. Fui 
aceito como terceiro assistente apesar de já 
ter vários filmes na bagagem desde 1950, na 
Atlântida, empresa de Luiz Severiano Ribeiro, 
que produzia os filmes de Oscarito e Grande 
Otelo. Nem Sady nem Darcy tinham qualquer 
experiência em cinema. Christensen logo 
descobriu isso. Era um domingo. A equipe se 
comprimia num pequeno escritório do Acácio 
na [avenida] Graça Aranha quando a voz de 
Sady destacou-se no alarido. Ele falava com a 
mãe de Heloísa Helena sobre a filmagem de 
segunda-feira. Heloísa deveria se encontrar 
com a equipe na Praça XV, às 6 da manhã, para 
tomar uma lancha com destino a uma ilha na 
Baía de Guanabara, onde seria a filmagem. 
O bom assistente não deixa recado nem se 
tranquiliza enquanto não falar diretamente com 
o ator. Sady não sabia disso. Aproveitei o dia de 
descanso para ir ao noivado de um cunhado, 
no subúrbio do Rio. Na festa, de repente, 
ocorreu-me que Sady não falara diretamente 
com Heloísa. Pelo telefone, soube pela mãe 
dela que ele não ligara novamente e que a filha 
passava o fim de semana numa fazenda em 
Petrópolis, sem telefone. Não, não sabia onde 
era, mas o pai sabia. Ele estava na casa de Ary 
Barroso, jogando buraco. Angustiado, num 
trem da Central, fui para a cidade disposto a 
descobrir onde ficava a tal fazenda. Foi quando 
soube que Heloísa já havia sido avisada. Ela 
fora a uma padaria telefonar para a mãe para 
dizer que estava bem e recebera o recado. 
Alívio. As filmagens do dia seguinte, que 
envolviam equipe e equipamento pesado em 
deslocamento de lancha até uma ilha na Baía 

de Guanabara transcorreu normalmente, 
sem tropeços, sem problemas. Heloísa disse 
ao Christensen como soubera da filmagem e 
como saíra de Petrópolis para estar a postos 
na Praça XV às 6 da manhã. Dali em diante 
Christensen viu quem era seu assistente, 
que apesar de ser de direção e não de 
produção, salvara as filmagens evitando 
enorme prejuízo.

Roberto Farias

Cena do filme Mãos sangrentas (1954) Carlos Hugo Christensen e Roberto Farias
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Trabalhei com Carlos Hugo Christensen como 
segundo assistente de direção, em 1969, 
no filme Anjos e demônios, minha estreia 
profissional no cinema. De origem pobre, negro 
e morador de Madureira, subúrbio carioca, eu 
era um espectador das solitárias sessões da 
tarde e sonhava em dirigir filmes. Conhecia 
o diretor pelos trabalhos que assistia nos 
cinemas do bairro. Eram para mim belos, mas 
destoavam do contexto da época, e eu mesmo 
não entendia por que eles me fascinavam. 
Estávamos no fim dos anos 1960, e eu tinha 
18 anos. Naquela época, o cinema brasileiro 
era elogiado como o “moderno Cinema Novo”, 
e os filmes que mais se destacavam para a 
crítica eram os ideológicos, engajados em 
ação e imagens a serviço de um pensar que se 
acreditava revolucionário e libertário.

Walter Hugo Khouri e Carlos Hugo Christensen 
eram meus diretores favoritos, o que me trouxe, 
naquele período, uma série de polêmicas 
juvenis (algumas bem acirradas) com amigos 
e cinéfilos que encontrava em cineclubes de 
bairro ou de escolas. Estranhamente, justo os 
meus diretores favoritos não se enquadravam 
no esquema do discurso político, que era a 
tônica no fim daquela década. 

E o que me fascinava em Christensen? Essa 
pergunta eu precisava responder a mim 
mesmo, pois do contrário me sentiria como um 
alienado político no momento histórico em que 
vivia. O que me agradava no cinema dele para  
defendê-lo? Em que ele se impunha, 
proeminente, nessa fase tão importante 
pela qual o Brasil passava? Responder essas 
perguntas foi a razão da minha vida enquanto 
futuro cineasta. Compreender esses porquês 
foi meu enigma intelectual por quarenta anos, 
desde que o procurei e pedi para trabalhar 
com ele. Mas, na verdade, essas questões 
começaram muito tempo antes de eu trabalhar 
com Christensen e Khouri. São questões 
ligadas ao sentido da arte, ao porquê do 
prazer estético ao contemplarmos uma obra. 
Questões que nortearam Sófocles, Shakespeare 
e, modernamente, Fitzgerald e Strindberg 
(autores que releio sempre). São questões 
ligadas à arte e que fazem eco em mim até hoje, 
aos 66 anos de idade.

Carlos Hugo Christensen, além de ter sido um 
competente e grande diretor, era um homem do 
mundo, um poeta que destilava em seus filmes 
uma forma clássica e universal de arte. É nisso que 
ele se diferencia, e muito mais ainda em 1969, do 
estreito cinema de enfoque político momentâneo 
e fortuito. Para nos posicionarmos melhor 

historicamente, Christensen teria feito 100 
anos em 15 de dezembro de 2014. Na década 
de 1950, ele chegou ao cinema brasileiro já 
amadurecido depois de quase trinta filmes na 
Venezuela, Peru, Chile e Argentina. O que se 
pode inferir de Meus amores no Rio, Crônica 
da cidade amada, Viagem aos seios de Duília, 
O menino e o vento e Anjos e demônios, filmes 
importantes da fase brasileira, é um criador 
no auge de sua plenitude, à semelhança de 
Howard Hawks e John Houston (para citar 
apenas dois) conseguindo, em qualquer 
tipo de filme, da comédia à tragédia, com 
maestria, inserir um discurso poético universal 
e humano que ultrapassa a condição 
mecânica de simples diretor de filmes e o 
coloca como um autor, como detentor de 
uma marca que suplanta qualquer tema. 
Em Christensen, pode-se falar de poesia em 
todos os seus trabalhos. Vejamos: poesia 
fantástica em Enigma para demônios; poesia 
juvenil, ingênua e romântica em Matemática 
zero, amor dez; poesia tempestuosa e 
expressionista em O menino e o vento; poesia 
nostálgica e atemporal no passado perdido 
de Viagem aos seios de Duília. Nesses filmes, 
eu estava presenciando, em minha juventude, 
pela primeira vez, a existência de um autor 
distante do político e do ideológico. Era a 
descoberta de outra forma de fazer cinema.

Conhecê-lo pessoalmente e trabalhar 
na equipe de Anjos e demônios, num 

longínquo 1969, foi constatar a realidade 
de tudo o que previa de antemão. Como ser 
humano, ele era um gentleman. Como diretor 
no filme, de produção industrial complexa, 
lembro dele como um professor. Por trás das 
câmeras, vê-lo dirigir e poder observar in 
loco as dinâmicas da produção, da filmagem 
e da finalização da obra, até a dublagem e a 
montagem, foi um curso completo de cinema 
e arte.

Além de tudo isso, como se constata em Meus 
amores no Rio, Crônica da cidade amada e Esse 
Rio que eu amo, Christensen foi um “brasileiro e 
carioca de coração”, como foram Antônio Maria, 
Ary Barroso e tantos outros. Ele enalteceu e 
legou ao Rio uma parte bela e significativa 
de sua extensa obra. Lamento sempre que o 
reconhecimento que foi dado a muitos, como 
os citados, não teve eco em homenagens ao 
seu nome, seja em uma rua ou em um beco 
qualquer dessa cidade que ele muito amou. 

Afrânio Vital

páginas 66 e 67: cena do filme Viagem aos seios de 
Duília (1964)
página 68: detalhe do cartaz do filme Caingangue, a 
pontaria do diabo (1973) 
página 69: detalhe do cartaz do filme Leonora dos sete 
mares (1955) 

Claquete em Anjos e demonios (1969)
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ASÍ ES LA VIDA 
Lumiton 
1939, Argentina, preto e branco. Direção: 
Francisco Mugica. Assistente de direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Francisco Oyarzábal, 
baseado na peça de Arnaldo Malfatti e Nicolás 
de las Llanderas. Fotografia: José María Beltrán. 
Música: Enrique Delfino. Montagem: Juan Soffici. 
Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Enrique 
Muiño, Elías Alippi, Enrique Serrano, Sabina Olmos, 
Arturo García Buhr, Felisa Mary, Alberto Bello, 
Alímedes Nelson. Lançamento: 19.7.1939.

EL BUQUE EMBOTELLADO 
Radio Splendid 
1939, Argentina, preto e branco. Direção: 
Carlos Hugo Christensen. Roteiro: Carlos Hugo 
Christensen. Música: Juan Carlos Cobián e Enrique 
Cadícamo. Elenco: Queca Herrero, Hugo Pimentel, 
Inés Edmonson, Francisco Muñoz Aspiri, Juan 
Siches de Alarcón. Filme amador.

EL INGLÉS DE LOS GÜESOS 
Lumiton 
1940, Argentina, preto e branco. Direção: 
Carlos Hugo Christensen. Roteiro: Carlos Hugo 
Christensen, baseado no romance de Benito 
Lynch. Fotografia: José María Beltrán. Música: 
George Andreani. Montagem: Juan Soffici. 
Cenografia: Francisco Guglielmino. Elenco: Arturo 
García Buhr, Anita Jordán, Pedro Maratea, Aurelia 
Ferrer, Elisardo Santalla, Raimundo Pastore, Alfredo 
Jordan, Herminia Mancini. Lançamento: 4.9.1940.

ÁGUILA BLANCA 
Lumiton 
1941, Argentina, preto e branco. Direção: 
Carlos Hugo Christensen. Roteiro: Carlos Hugo 
Christensen, baseado no conto de Yamandú 
Rodríguez. Diálogos: Yamandú Rodríguez. 
Fotografia: José María Beltrán. Música: George 
Andreani. Montagem: Nello Melli. Cenografia: 
Ricardo J. Conord. Elenco: Francisco Petrone, Pablo 
Palitos, Felipe Romito, Eduardo Cuitiño, Celia 
Podestá, Tito Alonso, Amanda Diana, Mariana 
Martí. Lançamento: 16.4.1941.

LOCOS DE VERANO 
Lumiton 
1942, Argentina, preto e branco. Direção: Antonio 
Cunill Cabanellas e Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Antonio Cunill Cabanellas, baseado na 
peça de Gregorio de Laferrère. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Juan Soffici. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: 
Eva Franco, Enrique Serrano, Irma Córdoba, Arturo 
García Buhr, José Olarra, Guillermo Battaglia, María 
Santos, Florindo Ferrario. Lançamento: 25.2.1942.

NOCHE DE BODAS 
Lumiton 
1942, Argentina, preto e branco. Direção: 
Carlos Hugo Christensen. Roteiro: Julio Pórter, 
baseado na peça de Carlos Goicoechea e Rogelio 
Cordone. Fotografia: Alfredo Traverso. Música: 
George Andreani. Montagem: Antonio Rampoldi. 
Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Paulina 

Singerman, Enrique Serrano, Irma Córdoba, Felisa 
Mary, Ricardo Passano, Aurelia Ferrer, Pablo Lagarde, 
Darío Cossier. Lançamento: 31.3.1942.

LOS CHICOS CRECEN 
Lumiton 
1942, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Julio Pórter, baseado na peça de 
Camilo Darthés e Carlos Damel. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: Antonio 
Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Arturo 
García Buhr, Pepita Serrador, Santiago Gómez Cou, 
Maruja Gil Quesada, Miguel Gómez Bao, Mariana Martí, 
Aurelia Ferrer, María Duval. Lançamento: 29.7.1942.

LA NOVIA DE PRIMAVERA 
Lumiton 
1942, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Julio Pórter. Fotografia: Pablo 
Tabernero. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. 
Elenco: María Duval, Roberto Airaldi, Norma Castillo, 
Federico Marsilla, Aurelia Ferrer, Rene Fisher Bauer, 
Pola Alonso, Elsita Landi. Lançamento: 9.12.1942.

16 AÑOS 
Lumiton 
1943, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Julio Pórter, baseado na peça 
de Aimée Stuart e Philip Stuart. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: 
María Duval, George Rigaud, Alicia Barrié, Mariana 
Martí, Amalia Sánchez Ariño, Aurelia Ferrer, Francisco 
López Silva, Amelia Peña. Lançamento: 12.5.1943.

SAFO, HISTORIA DE UNA PASIÓN 
Lumiton 
1943, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: César Tiempo e Julio Pórter, 
baseado no romance de Alphonse Daudet. Fotografia: 
Alfredo Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: 
Mecha Ortiz, Roberto Escalada, Ilde Pirovano, Elisa 
Labardén, Elisardo Santalla, Miguel Gómez Bao, Mirtha 
Legrand, Olga Zubarry. Lançamento: 17.9.1943.

LA PEQUEÑA SEÑORA DE PÉREZ 
Lumiton 
1943, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: César Tiempo e Julio Pórter, 
baseado na peça de Andor de Soos. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: Antonio 
Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Mirtha 
Legrand, Juan Carlos Thorry, Miguel Gómez Bao, Felisa 
Mary, Tito Gómez, Mariana Martí, Diego Martínez, Olga 
Zubarry. Lançamento: 28.1.1944.

EL CANTO DEL CISNE 
Lumiton 
1945, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: César Tiempo. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: Antonio 
Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Mecha 
Ortiz, Roberto Escalada, Miguel Gómez Bao, Nicolás 
Fregues, Nelly Darén, Juan Corona, Susana Freyre, Rita 
Juárez. Lançamento: 27.4.1945.

Conord. Elenco: Susana Freyre, Juan Carlos Thorry, 
Tito Gómez, Miguel Gómez Bao, Diego Martínez, 
Amelita Vargas, Horacio Peterson, Gloria Ferrandiz. 
Lançamento: 21.5.1947.

LOS VERDES PARAÍSOS 
Lumiton 
1947, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
no conto de Horacio Quiroga. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Jean de Bravura. 
Elenco: Aída Luz, Guillermo Battaglia, Eduardo Cuitiño, 
Carlos Thompson, Ignacio de Soroa, Rita Juárez, María 
Armand, Mario Cossa. Lançamento: 21.8.1947.

LOS PULPOS 
Lumiton 
1948, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
no romance de Marcelo Peyret. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Jean de Bravura. 
Elenco: Olga Zubarry, Roberto Escalada, Nicolás 
Fregues, Carlos Thompson, Beba Bidart, Ivonne 
Lescaut, Mabel Dorán, Arturo Gozálvez. Lançamento: 
17.3.1948.

UNA ATREVIDA AVENTURITA 
Lumiton 
1948, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Julio Pórter, baseado na peça 
de Paul Frank. Fotografia: Alfredo Traverso. Música: 
George Andreani. Montagem: Antonio Rampoldi. 
Cenografia: Jean de Bravura. Elenco: Susana Freyre, 
Roberto Escalada, Tito Gómez, Miguel Gómez Bao, 
Felisa Mary, Diego Martínez, Beba Bidart, Oscar Villa. 
Lançamento: 9.6.1948.

LA MUERTE CAMINA EN LA LLUVIA 
Lumiton 
1948, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: César Tiempo e Carlos Hugo 
Christensen, baseado no romance de Stanislas-André 
Steeman. Fotografia: Alfredo Traverso. Música: George 
Andreani. Montagem: Antonio Rampoldi. Cenografia: 
Jean de Bravura. Elenco: Olga Zubarry, Guillermo 
Battaglia, Eduardo Cuitiño, Nicolás Fregues, Pablo 
Acciardi, Margarita Corona, Amalia Sánchez Ariño, 
Horacio Peterson. Lançamento: 7.9.1948.

¿POR QUÉ MINTIÓ LA CIGÜEÑA? 
Lumiton 
1948, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Juan Corona, baseado na peça de 
Serafín Alvarez Quintero e Joaquín Alvarez Quintero. 
Fotografia: Alfredo Traverso. Música: George Andreani. 
Montagem: Antonio Rampoldi. Cenografia: Jean de 
Bravura. Elenco: Susana Freyre, Roberto Escalada, Pedro 
Quartucci, Nelly Darén, Gloria Ferrandiz, Beba Bidart, 
Olimpio Bobbio, Carlos Belluci. Lançamento: 6.1.1949.

LA TRAMPA 
Lumiton 
1949, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Arturo Pimentel e Carlos 
Hugo Christensen, baseado no romance de Anthony 

LA DAMA DE LA MUERTE 
Chile Films 
1945, Chile, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado no 
conto de Robert Louis Stevenson. Fotografia: 
Alfredo Traverso. Música: George Andreani. 
Montagem: Nello Melli. Cenografia: Jean de 
Bravura. Elenco: Carlos Cores, Judith Sulian, 
Guillermo Battaglia, Juan Corona, Mafalda Tinelli, 
Placido Martín, Italo Martínez, Agustín Orrequia. 
Lançamento: 4.6.1946. 

LA SEÑORA DE PÉREZ SE DIVORCIA 
Lumiton 
1945, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
na peça de Victorian Sardou. Fotografia: Alfredo 
Traverso. Música: George Andreani. Montagem: 
Antonio Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. 
Elenco: Mirtha Legrand, Juan Carlos Thorry, 
Miguel Gómez Bao, Felisa Mary, Tito Gómez, 
Diego Martínez, Maria Luisa Notar, Thilda Tamar. 
Lançamento: 19.7.1945.

LAS SEIS SUEGRAS DE BARBA AZUL 
Lumiton 
1945, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo. 
Fotografia: Alfredo Traverso. Música: George 
Andreani. Montagem: Nelo Melli e Antonio 
Rampoldi. Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: 
Pepe Arias, Guillermo Battaglia, Alberto Contreras, 
Diego Martínez, Susana Freyre, Mónica Val, Rita 
Juárez, Olga Zubarry. Lançamento: 10.8.1945.

ADÁN Y LA SERPIENTE 
Lumiton 
1946, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
na peça de Aldo de Benedetti e Guillermo Zorzi. 
Fotografia: Alfredo Traverso. Música: George 
Andreani. Montagem: Antonio Rampoldi. 
Cenografia: Ricardo Conord. Elenco: Enrique 
Serrano, Tilda Thamar, Tito Gómez, Hector Méndez, 
Olga Casares Pearson, Olga Zubarry, Iris Martorelli, 
Juan Siches de Alarcón. Lançamento: 9.5.1946.

EL ÁNGEL DESNUDO 
Lumiton 
1946, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
no romance de Arthur Schnitzler. Fotografia: 
Alfredo Traverso. Música: George Andreani. 
Montagem: Antonio Rampoldi. Cenografia: Jean 
de Bravura. Elenco: Olga Zubarry, Carlos Cores, 
Guillermo Battaglia, Eduardo Cuitiño, Agustín 
Orrequia, Fedel Despres, Cirilo Etulain, José de 
Angelis. Lançamento: 14.11.1946.

CON EL DIABLO EN EL CUERPO 
Lumiton 
1947, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: César Tiempo, baseado 
no romance de Giovanni Cenzato. Fotografia: 
Alfredo Traverso. Música: George Andreani. 
Montagem: Antonio Rampoldi. Cenografia: Ricardo 
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Gilbert. Fotografia: Alfredo Traverso. Música: 
George Andreani. Montagem: Jacobo Spoliansky. 
Cenografia: Jean de Bravura. Elenco: Zully Moreno, 
Jorge Rigaud, Carlos Thompson, Gloria Ferrandiz, 
Juan Corona, Maria Santos, Esther Buschiazzo, 
Juana Sujo. Lançamento: 11.8.1949.

EL DEMONIO ES UN ÁNGEL 
Bolivar Films 
1949, Venezuela, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Juan Corona. Diálogos: 
Aquiles Nazoa. Fotografia: Aníbal González Paz. 
Música: Eduardo Serrano. Montagem: Nello Melli. 
Cenografia: Ariel Severino. Elenco: Susana Freyre, 
Juan Carlos Thorry, Juana Sujo, Juan Corona, Helvia 
Hass, Jorge Reyes, Leon Bravo, Mercedes Acuña. 
Lançamento: 29.11.1949.

LA BALANDRA ISABEL LLEGÓ ESTA TARDE 
Bolivar Films 
1950, Venezuela, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, 
baseado no conto de Guillermo Meneses. Diálogos: 
Aquiles Nazoa. Fotografia: José María Beltrán. Música: 
Eduardo Serrano. Montagem: Nello Melli. Cenografia: 
Ariel Severino. Elenco: Arturo de Córdova, Virginia 
Luque, Juana Sujo, Tomás Henríquez, Juan Corona, 
America Barrios, Luis Galíndez, Néstor Zavarce. 
Lançamento: 14.6.1950.

PARAÍSO ROBADO 
Estudios San Miguel 
1952, Argentina, preto e branco. Direção: José Arturo 
Pimentel. Roteiro: César Tiempo e Carlos Hugo 
Christensen, baseado na peça de Roger Ferdinand. 
Fotografia: Américo Hoss. Música: Tito Rivero. 
Montagem: Nello Melli. Cenografia: Gori Muñoz. 
Elenco: Santiago Arrieta, Delfy de Ortega, Juan Carlos 
Altavista, René Fischer Bauer, Héctor Méndez, Mary 
Neis, Fina Wasserman, María Esther Podestá, Leonor 
Gómez, Néstor Zavarce. Lançamento: 13.3.1952.

SI MUERO ANTES DE DESPERTAR 
Estudios San Miguel 
1952, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Alejandro Casona, 
baseado no conto de William Irish. Fotografia: 
Pablo Tabernero. Música: Julián Bautista. 
Montagem: José Gallego. Cenografia: Gori Muñoz. 
Elenco: Néstor Zavarce, Blanca del Prado, Florén 
Delbene, Homero Cárpena, Enrique de Pedro, 
Virginia Romay, María Angélica Troncoso, Marta 
Quintela. Lançamento: 29.4.1952.

NO ABRAS NUNCA ESA PUERTA 
Estudios San Miguel 
1952, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos 
Hugo Christensen. Roteiro: Alejandro Casona, 
baseado em contos de William Irish. Fotografia: 
Pablo Tabernero. Música: Julián Bautista. 
Montagem: José Gallego. Cenografia: Gori Muñoz. 
Elenco: Angel Magaña, Renée Dumas, Diana de 
Córdoba, Nicolás Fregues, Roberto Escalada, 
Norma Giménez, Luis Otero, Ilde Pirovano. 
Lançamento: 23.5.1952.

UN ÁNGEL SIN PUDOR 

Film Andes 
1953, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Alejandro Casona, baseado 
na peça de Claude-André Puget. Fotografia: Pablo 
Tabernero. Música: Julián Bautista. Montagem: Oscar 
E. Carchano. Cenografia: Gori Muñoz. Elenco: Susana 
Freyre, Ángel Magaña, Nicolás Fregues, Delfy de 
Ortega, Gloria Ferrandiz, Héctor Méndez, Cayetano 
Biondo, Aída Villadeamigo. Lançamento: 10.3.1953.

ARMIÑO NEGRO 
Argentina Sono Film 
1953, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: PedroJuan Vignale e Carlos 
Hugo Christensen, baseado no romance de Rafael 
Maluenda. Fotografia: Ricardo Younis. Música: Julián 
Bautista. Montagem: José J. Serra. Cenografia: Gori 
Muñoz. Elenco: Laura Hidalgo, Roberto Escalada, 
Néstor Zavarce, Bernardo Perrone, Gloria Ferrandiz, 
Federico Mansilla, Ricardo Galache, Nicolás Fregues. 
Lançamento: 27.8.1953.

MARÍA MAGDALENA 
Argentina Sono Film 
1954, Argentina, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Pedro Juan Vignale e Carlos Hugo 
Christensen. Fotografia: Alberto Etchebehere. Música: 
George Andreani. Montagem: José Serra. Cenografia: 
Gori Muñoz. Elenco: Laura Hidalgo, Francisco Martínez 
Allende, Ricardo Castro Ríos, Homero Cárpena, 
Alejandro Maximino, Luis Dávila, Pascual Nacaratti, 
Blanca Tapia. Lançamento: 6.4.1954.

MÃOS SANGRENTAS 
Artistas Associados / Cinematográfica Maristela 
1954, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Pedro Juan Vignale e Carlos Hugo 
Christensen. Diálogos: Sadi Cabral. Fotografia: Mario 
Pagés. Música: Alexandre Gnatalli e Abigail Moura. 
Montagem: José Cañizares. Cenografia: João Maria 
dos Santos e Francisco Guglielmino. Elenco: Arturo de 
Córdova, Sadi Cabral, Carlos Cotrim, Jackson de Souza, 
Manuel Pera, Tônia Carrero, Heloísa Helena, Lisete Barros. 
Lançamento: 16.5.1955.

LEONORA DOS SETE MARES 
Artistas Associados 
1955, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen e 
Pedro Bloch. Fotografia: Mario Pagés. Música: Enrico 
Simonetti. Montagem: José Cañizares. Cenografia: 
Darcy Evangelista e Francisco Guglielmino. Elenco: 
Susana Freyre, Arturo de Córdova, Rodolfo Mayer, Luiz 
Otero, Osvaldo Louzada, Modesto Souza, Jardel Filho, 
Henriette Morineau. Lançamento: 11.12.1956.

MEUS AMORES NO RIO / MÍS AMORES EN RÍO 
Cinematográfica Emecê / Lautaro Films 
1958, Brasil/Argentina, cor. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen. Diálogos: 
Pedro Bloch. Fotografia: Aníbal González Paz. Música: 
Severino Araújo. Montagem: Nello Melli. Cenografia: 
Darcy Evangelista. Elenco: Susana Freyre, Jardel Filho, 
Blanca Tapia, Vicente Rubino, Carlos Infante, Marga de 
los Llanos, Orlando Guy, Antonio Ventura. Lançamento: 
13.11.1958.

Cenografia: Benet Domingo. Elenco: Rodolfo Mayer, 
Nathalia Timberg, Osvaldo Louzada, Lícia Magna, Sara 
Nobre, Mário de Lucena, Lita Palacios, Arthur Semêdo. 
Lançamento: 16.11.1964.

CRÔNICA DA CIDADE AMADA 
Produções Serrano 
1965, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado em contos 
de Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de 
Andrade, Orígenes Lessa, Dinah Silveira de Queiroz, 
Paulo Rodrigues e Fernando Sabino. Diálogos: Millôr 
Fernandes. Fotografia: Ozen Sermet. Música: Lyrio 
Panicalli. Montagem: Waldemar Noya. Cenografia: Benet 
Domingo. Elenco: Ana Di Pardo, Procópio Ferreira, 
José Carlos Corrêa, Lúcio Pereira, Cecil Thiré, Vagareza, 
Fregolente, Janira Santiago. Lançamento: 23.9.1965.

O MENINO E O VENTO 
Carlos Hugo Christensen Produções Cinematográficas 
1966, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, 
baseado no conto de Aníbal Machado. Diálogos: Millôr 
Fernandes. Fotografia: Antônio Gonçalves. Música: 
Lyrio Panicalli. Montagem: Nello Melli. Cenografia: 
Jotta Barroso. Elenco: Ênio Gonçalves, Wilma Enriques, 
Odilon Azevedo, Germano Filho, Oscar Felipe, Palmira 
Barbosa, Antonio Naddêo, Luiz Fernando Ianelli. 
Lançamento: 16.8.1967.

COMO MATAR UM PLAYBOY 
Atlântida Cinematográfica / Fox Film do Brasil 
1968, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, 
baseado na peça de João Bethencourt. Diálogos: José 
Condé. Fotografia: Antônio Gonçalves. Música: Remo 
Usai. Montagem: Waldemar Noya. Cenografia: Peter 
Gasper. Elenco: Agildo Ribeiro, Anna Christie, Milton 
Carneiro, Antonio Naddêo, Jotta Barroso, Maria Elena 
Ianelli, Sonia Legrand, Oscar Cardona. Lançamento: 
9.6.1968.

ANJOS E DEMÔNIOS 
Carlos Hugo Christensen Produções Cinematográficas 
1969, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. Roteiro: 
Carlos Hugo Christensen. Diálogos: Orígenes Lessa. 
Fotografia: Antônio Gonçalves. Música: Lyrio Panicalli. 
Montagem: Nello Melli. Cenografia: Paulo Banho. Elenco: 
Geraldo Del Rey, Eva Christian, Luiz Fernando Ianelli, 
Fregolente, Pedro Pimenta, Renato Coutinho, Jotta Barroso, 
Rubens de Falco. Lançamento: 9.3.1970.

UMA PANTERA EM MINHA CAMA 
Carlos Hugo Christensen Produções Cinematográficas 
1971, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado na peça de 
Aldo de Benedetti e Guillermo Zorzi. Diálogos: Orígenes 
Lessa. Fotografia: Ozen Sermet. Música: Antônio Manoel 
do Espírito Santo, Oswaldo Guedes e João Fonseca. 
Montagem: Ozen Sermet. Cenografia: Jotta Barroso. 
Elenco: Rubens de Falco, Rozana Tapajós, Emiliano 
Queiroz, Amíris Veronesi, Thales Penna, Francisco Dantas, 
Jorge Gomes, Georgia Quental. Lançamento: 14.2.1972.

CAINGANGUE, A PONTARIA DO DIABO 
Produções Cinematográficas R. F. Farias 
1973, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 

MATEMÁTICA ZERO, AMOR DEZ 
Cinematográfica Emecê 
1959, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado na 
peça de Andor De Soos. Diálogos: César Tiempo. 
Fotografia: Aníbal González Paz. Música: Lyrio 
Panicalli. Montagem: Manoel Oliveira. Cenografia: 
Benet Domingo. Elenco: Susana Freyre, Alberto 
Ruschel, Agildo Ribeiro, Heloísa Helena, Jaime 
Costa, Odilon Azevedo, Mara di Carlo, Marga de los 
Llanos. Lançamento: 3.5.1960.

AMOR PARA TRÊS 
Cinematográfica Emecê 
1960, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Millôr Fernandes, baseado na peça de 
Victorian Sardou. Fotografia: Aníbal González Paz. 
Música: Lyrio Panicalli. Montagem: Mario del Rio. 
Cenografia: Benet Domingo. Elenco: Susana Freyre, 
Fábio Cardoso, Agildo Ribeiro, Jaime Costa, Maria 
Pompeu, Orlando Guy, Oduvaldo Vianna Filho, 
Afonso Stuart. Lançamento: 13.4.1961.

ESSE RIO QUE EU AMO 
Orbec Filmes / Atlântida Cinematográfica 
1961, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Millôr Fernandes e Carlos Hugo 
Christensen, baseado nos contos de Orígenes Lessa, 
Aníbal Machado e Machado de Assis. Diálogos: 
Millôr Fernandes. Fotografia: Aníbal González Paz. 
Música: Lyrio Panicalli. Montagem: Nello Melli. 
Cenografia: Benet Domingo. Elenco: Jardel Filho, 
Odete Lara, Francisco Dantas, Jurema Magalhães, 
Esther Mellinger, Pedro Lexington, Tônia Carrero, 
Agildo Ribeiro. Lançamento: 1.1.1962.

O REI PELÉ 
Denison Films / Decine Films 
1962, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, 
baseado no romance de Benedito Ruy Barbosa. 
Diálogos: Nelson Rodrigues. Fotografia: Mario 
Pagés. Música: Lyrio Panicalli. Montagem: 
Waldemar Noya. Cenografia: Benet Domingo. 
Elenco: Edson Arantes do Nascimento, Nelson 
Rodrigues, Celeste Arantes do Nascimento, Maria 
Lucia do Nascimento, Jair Arantes do Nascimento, 
Georgina Rodrigues, Lima Duarte, Laura Cardoso. 
Lançamento: 21.10.1963.

BOSSA NOVA 
Cruzeiro Filmes 
1963, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado no 
argumento de Mel Brando. Fotografia: Ozen 
Sermet. Música: Carlos Monteiro de Souza. Elenco: 
Doris Dauster, Alan Nathan. Narrador: Murilo Nery. 
Documentário musical de curta-metragem.

VIAGEM AOS SEIOS DE DUÍLIA 
Produções Serrano 
1964, Brasil, preto e branco. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, 
baseado no conto de Aníbal Machado. Diálogos: 
Orígenes Lessa. Fotografia: Aníbal González Paz. 
Música: Lyrio Panicalli. Montagem: Nello Melli. 
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Roteiro: Carlos Hugo Christensen. Diálogos: 
Péricles Leal. Fotografia: Antônio Gonçalves. 
Música: Quarteto Lyra. Montagem: João Ramiro 
Mello. Cenografia: Jotta Barroso. Elenco: David 
Cardoso, Sérgio Britto, Germano Filho, Pedro 
Aquinaga, Evelise Olivier, Lícia Magna, Caçador 
Guerreiro, Irma Álvarez. Lançamento: 18.3.1974.

ENIGMA PARA DEMÔNIOS 
Carlos Hugo Christensen Produções 
Cinematográficas 
1974, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado no 
conto de Carlos Drummond de Andrade. Diálogos: 
Orígenes Lessa. Fotografia: Antônio Gonçalves. 
Música: Jan Sibelius. Montagem: Waldemar Noya. 
Cenografia: Lilli Correia de Araújo. Elenco: Monique 
Lafond, Luiz Fernando Ianelli, Lícia Magna, Mário 
Brasini, Rodolfo Arena, Palmira Barbosa, José 
Mayer, Eduardo Tornaghi. Lançamento: 16.6.1975.

A MULHER DO DESEJO (A CASA DAS SOMBRAS) 
Carlos Hugo Christensen Produções 
Cinematográficas 
1975, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado na 
anotação de Nathaniel Hawthorne e na frase de 
Samuel Taylor Coleridge. Diálogos: Orígenes Lessa. 
Fotografia: Antônio Gonçalves. Música: Richard 
Wagner. Montagem: Waldemar Noya. Cenografia: 
Lilli Correia de Araújo. Elenco: José Mayer, Vera 
Fajardo, Palmira Barbosa, José Luiz Nunes, Neimar 
Fernandes, Ary Fontenelle, Ezequias Marques, Lígia 
Lira. Lançamento: 24.2.1977.

A MORTE TRANSPARENTE 
Carlos Hugo Christensen Produções 
Cinematográficas 
1978, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen. Diálogos: 
Péricles Leal. Fotografia: Antônio Gonçalves. 
Música: Ripple, El Coco, First Choice, Moment 
Of Truth, Loleatta Holloway And The Salsoul 
Orchestra. Montagem: Ozen Sermet. Cenografia: 
Lucia Regina. Elenco: Bibi Vogel, Wagner Montes, 
Jayme Barcellos, Roberto Faissal, Fernando de 
Almeida, Osmar de Mattos, Sonia de Moraes, 
Domício Costa. Lançamento: 5.2.1979.

A INTRUSA 
Carlos Hugo Christensen Produções 
Cinematográficas 
1979, Brasil, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Carlos Hugo Christensen, baseado no 
conto de Jorge Luis Borges. Diálogos: Orígenes 
Lessa e Ubirajara Raffo Constant. Fotografia: 
Antônio Gonçalves. Música: Astor Piazzolla. 
Montagem: Jayme Justo. Cenografia: Ubirajara 
Raffo Constant. Elenco: José de Abreu, Arlindo 
Barreto, Maria Zilda, Fernando de Almeida, Ricardo 
Wanick, Maurício Loyola, Palmira Barbosa, Heloísa 
Gedel. Lançamento: 12.6.1980.

SOMOS? 
Nogales Producciones 
1982, Argentina, cor. Direção: Carlos Hugo Christensen. 
Roteiro: Eduardo Gudiño Kieffer e Carlos Hugo 
Christensen, baseado no conto de Eduardo Gudiño 
Kieffer. Fotografia: Aníbal González Paz. Música: Astor 
Piazzolla. Montagem: Vicente A. Castagno. Cenografia: 
Guillermo Romano. Elenco: Jorge Martínez, Olga 
Zubarry, Silvia Kutika, Elvia Andreoli, Jorge Sassi, 
Marco Estell, Susana Chávez, Nicolás Frei. Lançamento: 
2.9.1982.

A CASA DE AÇÚCAR / LA CASA DE AZÚCAR 
Carlos Hugo Christensen Produções Cinematográficas 
/ Lumiton Cinematográfica 
1996, Brasil/Argentina, cor. Direção: Carlos Hugo 
Christensen. Roteiro: Carlos Hugo Christensen, May 
Lorenzo Alcalá, Francisco Marques e Raquel Jardim, 
baseado no conto de Silvina Ocampo. Fotografia: 
Nonato Estrella. Montagem: Jayme Justo. Cenografia: 
Federico Padilla. Elenco: Andrea Murucci, Ivo 
Cutzarida, Marcelo Antony, Roberto Carnaghi, Marta 
Bianchi, Paula Christensen. Filme inacabado.

direita: Jardel Filho e Susana Freyre em Leonora dos sete 
mares (1955) 
página 78: Susana Freyre em Matemática zero, amor dez 
(1954) 
página 79: cena do filme Viagem aos seios de Duília 
(1964) 
na página 80: Mirtha Legrand e Juan Carlos Thorry em 
La señora de Pérez se divorcia (1945)
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AUTORES DO CATÁLOGO
Afranio Vital 
Considerado o negro que mais dirigiu filmes no Brasil. Foi assistente em filmes de Carlos Hugo Christensen, 
Walter Hugo Khouri, Miguel Borges e outros. De seus quinze curtas, Ataulfo Alves (1973), Antonio Maria 
(1974) e Augusto dos Anjos (1973) receberam prêmios de qualidade do INC. Dirigiu os longas Os noivos 
(1980, prêmio de melhor roteiro da APCA), Longa noite do prazer (1983) e Estranho jogo do sexo (1984). É 
formado em Filosofia pelo IFCS da UFRJ  e em Comunicação Social pela Universidade Estácio de Sá.

Andrea Ormond 
Formada em Letras e em Direito pela PUC-RJ. Pesquisadora e crítica de cinema, é autora do blog Estranho 
Encontro (http://estranhoencontro.blogspot.com.br), inteiramente dedicado à revisão crítica do cinema 
brasileiro. Desde 2005, o blog reúne textos, ensaios e entrevistas com personalidades do meio. Deu 
origem a outras publicações de relevo e serve de fonte e inspiração à pesquisa da cinematografia nacional. 
Colaboradora também na Revista Cinética.

Carlos Primati 
Jornalista, crítico e pesquisador, especializado em cinema fantástico e de horror. Em parceria com a Heco 
Produções, colaborou com a mostra “José Mojica Marins: 50 Anos de Carreira” e idealizou a mostra “Horror 
no Cinema Brasileiro”. Escreveu sobre a vida e a carreira de Carlos Hugo Christensen no livro Horrofílmico: 
Aproximaciones al cine de terror en Latinoamérica y el Caribe, publicado em Porto Rico pela editora Isla 
Negra, e para a revista Filme Cultura, número 57, de outubro de 2012.

Gabriel Carneiro  
Jornalista, diretor de filmes, crítico e pesquisador de cinema, mestrando em Multimeios na Unicamp. Sócio 
fundador da Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema, escreve para a Revista de Cinema e 
o portal Cinequanon, entre outras publicações. Autor do livro Quem apertou o botão de pânico? – A ficção 
científica norte-americana e a Guerra Fria entre 1950 e 1964, foi editor e redator da Revista Zingu!, e 
escreveu e dirigiu os curtas Morte e Morte de Johnny Zombie (2011) e Batchan (2013).

Marcelo Miranda 
Jornalista, professor e crítico em Belo Horizonte. Colaborador das revistas eletrônicas Cinética e Interlúdio. 
Escreveu nas revistas impressas Teorema, Filme Cultura, Revista de Cinema e Monet, nos jornais Estado de 
Minas, O Estado de S. Paulo, Valor Econômico, Zero Hora e Folha de S. Paulo e nas virtuais Filmes Polvo, 
Contracampo e Cinequanon. Repórter do jornal O Tempo (Belo Horizonte) entre 2006 e 2012. Publicou 
textos em catálogos de mostras e retrospectivas e integrou júris e comissões em festivais de cinema. Co-
organizador do livro Revista de Cinema - Antologia (1954-57/1961-64), publicado em 2014.

Martín Maisonave 
Nasceu em Buenos Aires, em 1974. Estudou cinema na Universidade de Buenos Aires e na Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC – INCAA). Trabalhou em vários filmes e dirigiu 
diversos programas para a televisão. Entre 2001 e 2010, foi selecionador de filmes do Festival de Cinema 
de Mar del Plata. Também fez carreira como pesquisador, professor e documentarista. Nos últimos anos, 
trabalha para desenvolver a produtora Kommander, que produz filmes e também distribui cinema brasileiro 
e latino-americano na Argentina. Está concluindo seu primeiro longa-metragem de ficção, Reino, e um 
documentário sobre a obra de Carlos Hugo Christensen.

Mario Gallina 
Autor de Carlos Hugo Christensen, historia de una pasión cinematográfica, De Gardel a Norma Aleandro, 
Diccionario sobre figuras del cine argentino en el exterior, Estoy hecho de cine – Conversaciones de José 
Martínez Suárez con Mario Gallina, entre outros. Foi jurado em vários festivais internacionais de cinema 
e recebeu os prêmios Teatro del Mundo (Universidade de Buenos Aires), Prêmio Municipal de Literatura 
da Cidade de Buenos Aires, Prêmio Florencio Sánchez, Faixa de Honra da SADE (Sociedade Argentina de 
Escritores), entre outros.

Roberto Farias 
Diretor, roteirista e produtor cinematográfico, Roberto Farias iniciou sua carreira na década de 1950 como 
assistente de direção de cineastas como José Carlos Burle, Watson Macedo e Carlos Hugo Christensen. 
Diretor de 13 longas-metragens, entre eles O assalto ao trem pagador (1962), Selva trágica (1963), Toda 
donzela tem um pai que é uma fera (1966), Roberto Carlos em ritmo de aventura (1968) e Pra frente, 
Brasil (1982). O filme Cidade ameaçada (1960) participou na competição oficial do Festival de Cannes. 
Diretor geral da Embrafilme entre 1974 e 1979, também dirigiu diversas séries e programas para a TV Globo.
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