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Resumo 

 

O uso de música preexistente do repertório clássico foi comum nos anos 60, estando 

particularmente presente em obras de cineastas da Nouvelle Vague, principalmente em 

filmes de Jean-Luc Godard. Entre os cineastas da chamada “Margem Esquerda” da 

Nouvelle Vague, Agnès Varda é a que mais empregou esse repertório, sendo ele também 

bastante importante na estruturação como um todo de alguns filmes como As duas faces 

da felicidade (1965). Analisamos o funcionamento das peças de Mozart nesse filme, 

assim como o sentido mítico associado às peças barrocas em As criaturas (1966) e 

Oncle Yanco (1967), além das breves referências a peças de Weber e Mussorgsky em 

meio à colagem musical dos documentários Salut les Cubains e Elsa la Rose, 

respectivamente. 
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Introdução 

O uso de música preexistente (música composta antes da realização do filme, não 

especialmente para ele) e, particularmente, do repertório clássico (no sentido de 

“erudito”, “música de concerto ocidental” e não apenas do período do Classicismo) foi 

bastante comum nos anos 60, como observam Chion (1995) e Hubbert (2014). Foi uma 

característica muito comum nos filmes dessa época do grupo de diretores da Nouvelle 

Vague ligados à revista Cahiers du Cinéma, principalmente, nos de Jean-Luc Godard
3
. 

Um dos motivos para isso é tanto o desenvolvimento da indústria fonográfica, havendo 

mais discos à disposição no mercado, quanto o das ferramentas tecnológicas de 

gravação e edição. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Pós-doutoranda em Música na UFRJ, doutora em Comunicação; email: luizabeatriz@yahoo.com. 
 
3 Dizemos isso a partir da pesquisa que estamos realizando, em que analisamos o uso de música preexistente do 
repertório clássico em filmes de nove diretores que foram considerados como parte da Nouvelle Vague (incluindo 
Agnès Varda), nas décadas de 50 e 60. 
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 Agnès Varda nem sempre é considerada como parte da Nouvelle Vague, mas, em 

muitos trabalhos é analisada como pertencende à chamada “Margem Esquerda” do 

movimento (termo cunhado pelo crítico americano Richard Roud). Em seu uso de 

música em geral, não notamos uma presença especialmente marcante de peças do 

repertório clássico preexistente em termos qualitativos, se levarmos em conta os filmes 

do período como um todo - com as importantes exceções de As duas faces da felicidade  

(Le bonheur,1965) e Oncle Yanco (1967), a serem aqui analisados -, porém esse 

repertório é ouvido numa quantidade relativamente grande de filmes, principalmente se 

comparamos esse resultado com as obras de outros diretores da Margem Esquerda, 

como Alain Resnais e Chris Marker. 

 Mesmo não se considerando ela mesma como conhecedora de música 

(GIMELLO-MESPLOMB, 1996), Varda
4
 tem, em seu primeiro longa-metragem (às 

vezes relacionado como o primeiro filme da Nouvelle Vague), La Pointe Courte (1954), 

a particularidade do uso da música atonal de Pierre Barbaud, compositor que 

participava, na época e depois, de curtas e médias-metragens de Resnais e Marker. Ela 

também escrevia as letras das canções de seus filmes, como as de Opéra-Mouffe (1958) 

e de Cleo de 5 às 7 (1962), característica que Claudia Gorbman (2007) aproximou da 

própria reivindicação da diretora de que o cinema seria uma cinécriture. Gorbman 

(2007) também menciona Varda no início de seu artigo Auteur Music (referente a 

diretores do cinema contemporâneo que tratam da música do filme como algo 

significativo, sob o seu controle e plena de suas referências pessoais) por conta de seu 

trabalho na edição da música da compositora Joanna Bruzdowicz, embora, no 

seguimento do artigo, não inclua Varda como uma melômana, etiqueta reservada pela 

teórica a outros diretores da Nouvelle Vague, como Godard e Resnais. 

 De qualquer modo, sendo o uso de música clássica do repertório preexistente 

importante quantitativamente nos filmes de Agnès Varda e sendo também, em alguns 

deles, bastante significativa qualitativamente, analisamos, aqui, nos filmes de Varda dos 

anos 60, esse aspecto comum a outros filmes da época. Fazemos uma análise das 

sequências com essas incursões musicais, buscando o seu funcionamento na estrutura 

total do filme e associações de significado da música com as imagens.  

Para isso, dedicamos uma primeira parte ao filme As duas faces da felicidade, 

aquele em que a música preexistente de Mozart é mais estruturante e evocativa de 

                                                
4 Varda teve formação em Fotografia e Artes e atuou como fotógrafa no Théâtre National Populaire (TNP). 
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significados para o filme; na segunda, unimos os filmes As criaturas e Oncle Yanco por 

conterem ambos repertório barroco e por serem da mesma época; finalmente, temos os 

documentários Salut les cubains e Elsa la rose, em que as músicas do repertório 

clássico são parte de uma colagem maior de vários estilos e gêneros musicais na trilha 

musical extradiegética. Temos, ainda, no corpus dos filmes de Varda dos anos 60, o 

longa-metragem Lions love, de 1969, em que ouvimos rapidamente o Adagietto de 

Mahler vindo da televisão, mas é uma incursão bastante passageira e não merecerá uma 

análise nesse artigo. 

 

Mozart e felicidade 

 O filme As duas faces da felicidade é a história de uma familia – pai, mãe e dois 

filhos pequenos -, cuja situação se modifica quando o pai (François, interpretado por 

Jean-Claude Drouot, cuja mulher e filhos verdadeiros constituem a sua família no filme 

também
5
) se apaixona por outra mulher (Émilie, interpretada por Marie-France Boyer), 

mas acredita que isso possa somar felicidade à já existente, enquanto sua esposa 

Thérèse, depois de ouvir o relato do marido sobre o caso, morre afogada num suposto 

suicídio - a diretora disse em entrevista “não ser certo que seja um suicídio”, embora 

seja o mais provável (BELLOUR, 1965). A família se refaz depois com a entrada de 

Émilie no lugar antes ocupado por Thérèse.  

 Para esse conto um tanto imoral (menos pelo tema em si e mais pela maneira de 

contar essa história, sendo que, talvez, mais ainda, pela trilha musical, como 

discutiremos) Varda escolheu paisagens e cores que nos lembram a pintura 

impressionista e três peças de Mozart: Adagio e fuga em dó menor KV 546,  o Quinteto 

para clarineta em lá KV 581 e o Adagio para sopros em Si bemol Maior K. 411. 

Numa entrevista com Raymond Bellour, perguntada sobre o que seria, para ela, a 

felicidade, esses dois elementos (os pintores impressionistas e Mozart) são evocados 

pela diretora, além das fotos amadoras de família em meio à natureza (BELLOUR, 

1965). Sobre o compositor austríaco, Varda afirma: “É o músico que dá o sentimento de 

felicidade. Não sei se ele foi feliz, mas ele tocou a felicidade, a transparência, mesmo 

que no dilaceramento” (BELLOUR, 1965, tradução nossa). 

                                                
5 Varda conta que escolheu o ator Jean-Claude Drouot como protagonista “por causa de sua família”. Ela viu uma 

foto deles na capa de uma edição de Marie Claire e lhe chamou a atenção como Drouot parecia feliz, ali, de posar 
com a mulher e os filhos. A esposa, Claire, não era atriz e As duas faces da felicidade foi seu único filme (VARDA, 
1994). 
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Este último ponto da afirmação de Varda nos sugere talvez o porquê da escolha 

do Adagio e fuga em dó menor KV 546, peça que revela o exercício de Mozart sobre 

técnicas do Barroco e que possui um caráter um tanto austero e não tanto uma expressão 

de felicidade, a que muitas de suas obras são associadas. Essa peça, assim como o Kyrie 

da Missa em dó menor K427 e outras, é o resultado do período em Mozart trabalhou 

para o Barão van Swieten e, por meio dele, obteve maior contato com a obra de Bach, 

tendo as obras dessa época, segundo alguns autores, sofrido certa influência barroca. 

De uma forma bem esquemática, isso poderia nos levar a pensar que o Adagio e 

fuga em dó menor KV 546 esteja representando a intrusão desse elemento de agonia 

dentro do ambiente de felicidade, ou mesmo, que se associe à Émilie, a personagem que 

desestabiliza a paz inicial da família. Vamos observar se isso se confirma numa análise 

mais detalhada. 

Por outro lado, Varda (1994) evoca a ambiguidade da felicidade, normalmente 

associada aos adjetivos “fugaz” e “angustiante”. “Aragon e Ferrat a cantaram: „Quem 

fala de felicidade tem sempre os olhos tristes.‟ É o que eu sentia ao escolher a música 

feliz de Mozart, sua leveza que dilacera o coração.”
6
 (VARDA, 1994, p.70, itálicos 

originais). 

Claudia Gorbman (2008) cita mais uma observação de Varda a respeito da 

associação de Mozart à dor e à morte: “Estava ouvindo Mozart e pensando sobre morte, 

que estava no centro das coisas” (GORBMAN, 2008, p.33).
7
 Podemos pensar, a partir 

disso, numa aproximação entre As duas faces da felicidade e os filmes de Godard com 

uso de peças do mesmo compositor com essas conotações (Acossado, de 1960, e 

Masculino-Feminino, de 1966). 

Incluímos, então, numa tabela, os trechos de Mozart no filme. Todos eles são 

extradiegéticos, sendo que o filme conta também com canções populares diegéticas, 

oriundas do rádio da oficina mecânica onde trabalha François, além de músicas 

presentes em filmes passados na televisão e em festas de rua
8
.  

 

 

 

                                                
6 No original: “Aragon et Ferrat l´ont chanté : Qui parte du bonheur a toujours les yeux tristes. C´est ce que je sentais 
en choisissant le musique heureuse de Mozart, sa légereté qui brise le cœur.” 
7 No original em inglês: "I was listening to Mozart and I was thinking about death which was at the center of things". 
8 Lecompte (2014) vê nessa maneira de utilização da música por Varda um “sistema binário dualista” entre música 
diegética (a música do universo popular dos personagens) e extradiegética (a música oriunda da escolha da diretora, 
pertencente ao universo da música de concerto. 
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Trecho Tempo Peça Compassos Sequência no filme 

1 0´37´´- 2´11´´ Fuga em dó menor KV 

546 

1-44 

+ tema e 

cadência 

Créditos iniciais: imagens do 

campo e da família 

2 2´13´´- 6´00´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV 581 

1-126.1 + 

cadência 

Cenas da família feliz num 

domingo no campo 

3 10´53´´-11´08´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV581 

42.3- 49.1 François e Thérèse na cama, 

falando dos prazeres do dia no 

campo. 

4 17´55´´-17´57´´  Só uma 
cadência final 

Cartaz de publicidade Un savon 
d´homme (um sabonete de homem) 

após o primeiro encontro de 

François com Émilie no correio de 

Vincennes. 

5 19´58´´-21´16´  ́ Fuga em dó menor KV 

546 

60-87 + 

cadência 

Churrasco no campo: François, 

Thérèse, crianças e outros 

parentes. 

6 22´16´´- 22´57´´ Fuga em dó menor KV 

546 
73 -91 + 

cadência 

criada 

Imagem de vaso de flores. Thérèse 

em seus afazeres diários. Placa 

Porte Dorée, em Vincennes, onde 

ocorrerâo novos encontros de 

François com Émilie. 

7 29´52´´- 30´06´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV581 

42.3- 49.1 Placa J´aime (“Amo”) 

8 31´15´  ́- 
31´44´´ 

Allegro do Quinteto 
para clarineta KV 581 

49 .3 – 65.1 François e Thérèse conversam 
após o trabalho. Ela lhe diz do 

convite dos noivos. Ele não pode 

aceitar por causa do trabalho (na 

casa de Émilie). 

9 36´49´´- 39´15´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV 581 
83 - 155 + 

cadência 

A filha do casal observa a prima 

recém-nascida. Thérèse passeia 

com François e o filho. Depois, em 

casa, os dois fazem sexo. 

10 40´48´´- 42´04´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV 581 
49.3-79, com 

modificações 

no final 

François com Émilie. Émilie 

saindo, enquanto Thérèse passa 

com as crianças. 

11 50´54´´- 52´37´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV 581 
42.3 – 79, 

com ritornello 

para o tema e 

modificações 

François com Émilie. 

12 56´27´´- 59´49´´ Allegro do Quinteto 
para clarineta KV 581 

99-117 
42.3 – 126, 

com cadência 

François correndo na rua. François 
com Émilie. François com 

Thérèse. Os dois com as crianças 

no campo. 

13 63´27´´- 65´06´´ Allegro do Quinteto 

para clarineta KV 581 
148.3 até o 

final do 

movimento. 

Depois que François contou tudo 

para Thérèse e ela disse que 

poderia amá-lo ainda mais. Eles 

fazem sexo. 
14 69´15´´- 70´48´´ Adagio para sopros 

K411 

17.3 - 39 Enterro de Thérèse. Conversa à 

mesa da familia após o enterro. 

15 74´44´´- 80´ Adagio em dó menor 

KV546 

Fuga em dó menor 

KV546, quarteto de 

cordas 

34 – final 

 

Inteira 

François, Émilie e as crianças no 

campo 

Émilie saindo de casa; cenas da 

vida cotidiana da nova família. Os 

quatro no campo, no outono. 

Tabela 7: trechos de música de Mozart em As duas faces da felicidade 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

Observamos que a versão da Fuga em dó menor KV546 de Mozart utilizada por 

Agnès Varda em todos os trechos, com exceção do último (que se segue ao Adagio), 

não é a usual para quarteto de cordas, esta presente unicamente no trecho 15 (como 

orquestra de cordas), mas sim, um arranjo de Jean-Michel Defaye para quarteto de 

madeiras (oboés, clarineta e fagote), o que lhe confere uma sonoridade mais próxima do 

Adagio para sopros e do Quinteto para clarineta, este último constituindo a maior parte 

dos trechos de Mozart no filme e que também foi rearranjado por Defaye para um 

quinteto para madeiras. 

A primeira vez em que ouvimos essa versão da fuga é nos créditos, em que 

vemos um plano próximo frontal de um girassol alternado com outro de vários girassois, 

muitos deles já murchos, e François com sua família, desfocados, aproximando-se ao 

fundo. Se levamos em conta a hipótese de que esta peça musical possa estar associada à 

introdução da agonia dentro do ambiente de paz, podemos considerar que os créditos já 

nos dizem que algo acontecerá à família-modelo que se dirige a nós. Para Amy Taubin 

(2008), a vivacidade do andamento da música é minada pelo modo menor, sugerindo 

que nem a música nem a imagem em si são tão celebratórios quanto poderiam parecer a 

uma primeira vista e audição. Além disso, a montagem alternada e por vezes com 

planos muito curtos (cujo ritmo é definido por Taubin como “extremamente agressivo”) 

está mais para a sugestão de um aspecto selvagem e assimétrico do que de uma pastoral 

tranquila. 

O momento seguinte dessa peça, o trecho 4 da tabela, não tem nada de especial: 

é um churrasco de família e François ainda nem conheceu Émilie. Talvez seja uma 

preparação do espectador para o verdadeiro indicativo: o trecho seguinte e seu término 

sobre a placa “Porte Dorée”, na região de Vincennes, onde François vai trabalhar por 

uns dias e onde acontece o encontro com Émilie. No entanto, a partir daí, esteja 

François com a esposa, esteja ele com Émilie, é sempre o Quinteto para clarineta 

KV581 que ouvimos.  

Por outro lado, muitos autores aproximam este quinteto ao Concerto para 

clarineta K622 de Mozart, utilizado por Godard em seu primeiro longa-metragem, 

Acossado, e definido pelo diretor como possuidor de um “som mortal”, numa entrevista 

em 1965, mesmo ano do filme de Varda (GODARD, 1965). Não queremos afirmar que 

Varda tivesse conhecimento deste pensamento de Godard e que tenha escolhido o 

Quinteto KV581 por este motivo, até mesmo porque As duas faces da felicidade foi 
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lançado no início de 1965. De qualquer modo, não deixa de ser uma coincidência 

curiosa. 

Além disso, as imagens sob as quais ouvimos essas músicas não têm, em si, nada 

de funesto. O único momento em que o filme nos mostra algo realmente triste com 

música é o trecho 14 da tabela, com o Adagio para sopros de Mozart em Si bemol 

Maior como trilha musical extradiegética para o enterro de Thérèse. Aproveitando-se 

das conotações do modo menor, associado comumente à tristeza, Varda utiliza nas 

imagens do enterro uma seção da música que começa na tonalidade de fá menor. No 

entanto, a música continua na sequência seguinte, em que, após o enterro, a família de 

Thérèse discute com François, à mesa, o destino das crianças. A mudança de sequência 

no filme coincide com a modulação da música para a escala homônima maior, Fá 

Maior, e sugere que a vida continua em sua normalidade, apesar da tragédia.  

Assim, parece-nos que, muito mais que tentar associar a Fuga em dó menor ou a 

aproximação entre o Quinteto KV581 e o Concerto K622 e suas associações com a 

morte de Thérèse e a desestabilização da situação da família, é preciso observar que o 

uso de todas essas peças está ora em momentos de François com Thérèse, ora com 

Émilie, como na diferença e repetição deleuzianas. O Mesmo não é puramente igual, é 

sempre Outro e a diferença contém em si a repetição (DELEUZE, 1968). Nisso, a 

utilização da música de Mozart neste filme de Varda se assemelha à do segundo 

movimento do Quarteto de cordas op.59 n.3 de Beethoven por Godard em Uma mulher 

casada (Une femme mariée, 1964), em que a música se associa tanto aos momentos da 

protagonista Charlotte com o marido quanto àqueles com o amante. As imagens 

também são semelhantes: com um ou com outro: é sempre o mesmo repetido e 

diferente. 

François ama tanto Thérèse quanto Émilie. Estar com uma ou com outra é 

bastante diferente, mas, ao mesmo tempo, em igual intensidade. No fim do filme, Émilie 

toma o lugar de Thérèse, passa a desenvolver as mesmas ações cotidianas no cuidado da 

casa e das crianças. Como Thérèse, ela é loira, jovem e bonita – “Thérèse e Émilie 

parecem uma com a outra, elas têm quase os mesmos gestos. A ideia de adultério se 

transforma na de deslizamento”
9
 (VARDA, 1994, p.67, itálicos originais).  

No último trecho, o novo casal passeia no mesmo parque num domingo 

ensolarado, com o uso da versão para quarteto de cordas do Adagio em dó menor. 

                                                
9 No original : “Thérèse et Émilie se ressemblent, elles ont presque les mêmes gestes. L´idée d´adultère se transforme 
en celle de glissement.” 
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Também a Fuga em dó menor que se segue passa a ser ouvida, pela primeira vez no 

filme, na versão para orquestra de cordas, a Mesma, porém, Diferente. Ela vem marcar 

novas diferença na repetição: já é outono e, no último plano do filme, a família anda em 

direção ao fundo do quadro, na direção contrária à do início do filme. Para Taubin 

(2008), o som das cordas, mais próximo a um lamento, evoca o aspecto funesto na 

construção dessa felicidade. 

Também nos chama a atenção na trilha musical deste filme, a preocupação de 

Agnès Varda com o uso de cadências
10

, finalizando, por exemplo, todos os trechos da 

Fuga em dó menor com uma, mesmo quando a música original não a contém e haja 

necessidade de um acréscimo. É como se os trechos musicais pontuassem cada capítulo 

da história. 

Um dos trechos musicais, o de número 4, chega a ser representado apenas por 

uma cadência, sobre a imagem aparentemente anódina do cartaz de publicidade de “um 

sabonete para homem”. Porém, é importante destacar que a cadência marca o final de 

um capítulo fundamental no filme: o primeiro encontro casual de François com Émilie 

no correio de Vincennes, onde ela trabalha e para onde ele vai para telefonar. Vincennes 

é uma cidade do subúrbio de Paris onde François vai fazer um trabalho temporário e, à 

sua solicitação à Émilie para telefonar à sua oficina em Fontenay, ela lhe diz que está de 

mudança para lá. É o início do despertar do interesse de um para outro, que se 

desdobrará, em momentos posteriores, nos primeiros encontros dos dois em Vincennes, 

fora do ambiente de trabalho de Émilie.  

 

Barroco e o mundo mítico em As criaturas e Oncle Yanco 

 Em dois filmes de Agnès Varda realizados com proximidade temporal (em 1966 

e em 1967),  há o emprego de peças barrocas preexistentes: Sound the trumpet, uma das 

odes da obra Come ye sons of art, de Henry Purcell, no longa-metragem As criaturas 

(Les créatures, 1966), e o concerto em La Maior op.6 n.11 de Tomaso Albinoni, no 

curta-metragem Oncle Yanco (1967). Em As creaturas, a peça de Purcell é ouvida duas 

vezes, enquanto, em Oncle Yanco, não há propriamente repetição de trechos, somente 

de motivos musicais em outras tonalidades, mas a música de Albinoni exerce uma 

grande função estruturante. Além disso, na música de ambos os filmes, há referência ao 

trompete, seja no título ou na instrumentação. 

                                                
10 A cadência finaliza uma frase musical. 
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 Na verdade, a música barroca foi também uma inspiração para Agnès Varda já 

no seu primeiro longa-metragem e filme de estreia, La pointe courte (1954). Como 

revela Mc Mahon (2014), antes de se voltar ao compositor Pierre Barbaud
11

, Varda 

inicialmente havia pensado em construir a trilha musical do filme com peças barrocas, 

como Contrapuncter, de Buxterhude, Il combattimento de Tancredi e Clorinda, de 

Monteverdi e os movimentos Allegro de L´estro armonico, de Vivaldi
12

. Esta última 

obra continuou a ser uma inspiração para o filme já que Varda ouvia os concertos do 

Estro armonico ao escrever e montar o filme, creditando também a essa peça um 

determinado ritmo na montagem, que Mc Mahon (2014) percebe no constante ir e vir do 

filme entre o andamento mais animado da vida na cidadezinha e as sequências mais 

reflexivas, centradas no casal protagonista. 

 Analisando, agora, os dois filmes em que a música barroca ficou presente no 

resultado final, comecemos por As criaturas. Nele, o protagonista Edgar, interpretado 

por Michel Piccoli, é um escritor e o ato de criação literária é constantemente mostrado 

na tela. Desta forma, o filme nos põe o tempo todo em dúvida sobre se os fatos 

mostrados pertencem à ficção ou à realidade e, para Mc Mahon (2014), a música 

original extremamente dissonante de Pierre Barbaud
13

 reforça esse embaralhamento 

entre realidade e fantasia.  

 Tal dúvida também pode ser pertinente à própria existência da personagem da 

esposa do escritor. Interpretada por Catherine Deneuve, uma das musas do star-system 

da Nouvelle Vague (presente também em filmes de Jacques Demy e Truffaut) e do 

cinema moderno dos anos 60 (a bela da tarde de Buñuel, também junto a Piccoli), 

Mylène ficou muda após um acidente de carro, vive recolhida em casa (os outros 

personagens do vilarejo nem têm conhecimento de sua existência até mais da metade do 

filme) - uma espécie de castelo no meio de uma península, que fica, por vezes, isolada 

do continente pelas marés -, traja-se com roupas e penteado que lembram os de uma 

princesa, age como uma “esposa perfeita” na visão masculina do protagonista, sempre 

pronta a servir suas refeições e seus desejos. Não seria ela apenas mais uma criação do 

escritor? 

                                                
11 Varda credita a Alain Resnais, que foi montador do filme, a sua introdução à música contemporânea dos anos 1950 
e, por isso, Mc Mahon (2014) aventa a possibilidade de que o próprio Resnais, que já havia trabalhado com Barbaud, 
tenha apresentado o compositor à diretora. 
12 Tais peças estão listadas no “caderno de música” que a diretora mantinha durante a produção de seus filmes, 
presente nos arquivos pessoais da diretora e consultados por Mc Mahon (2014). 
13 Barbaud usou um computador Bull para gerar a partitura do filme, a chamada “música algorítmica”. Mc Mahon 
(2014) a caracteriza como cheia de cordas muito agudas, geralmente fazendo glissandos ou pizzicatos, criando um 
efeito geral de discordância. 
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 Justamente, as duas incursões da música de Purcell estão relacionadas com essa 

personagem da “esposa mítica” e sua gravidez (uma atividade de criação, assim como a 

criação literária do marido
14

). Suas características musicais são bastante constrastantes 

com a música original atonal de Pierre Barbaud, presente de forma extradiegética na 

maior parte do filme, embora Agnès Varda considere uma relação de “equivalência 

entre as entradas dos violinos muito humanos
15

 emanando da orquestração [...] de Pierre 

Barbaud e a voz de contra-tenor
16

 emanando como um instrumento da orquestra de 

música antiga”
17

 (VARDA, 1994, p.208). Apesar das características irreais da esposa, 

Mc Mahon (2014) considera que, de certa forma, é como se a música de Purcell, 

associada a ela, puxassem a narrativa em direção ao pólo da realidade. 

Na verdade, a ode Sound the trumpet (“Soe o trompete”) é cantada por dois 

contra-tenores, com acompanhamento de cravo como baixo contínuo (apesar do 

trompete da letra, ele só é tocado anteriormente, na sinfonia de abertura). Na primeira 

vez em que a ouvimos, aos 78min40s de filme, Mylène, já com a gravidez avançada, 

está sentada em seu quarto, lendo um livro (de título Comment enlèver son enfant, 

“Como educar seu filho”, bastante apropriado para a esposa e mãe) e ouvindo Purcell 

num disco. Com a entrada do marido, começa a fazer piruetas, a ensaiar passos de uma 

dança saltitante e pega um leque, lembrando as danças da corte. 

Ouvimos toda a primeira parte da música, com a repetição dos oito primeiros 

compassos do dueto de contra-tenores (até around) com a seguinte letra; 

Sound the trumpet 

Sound, sound, sound the trumpet till around 

You make the listening shores rebound 

Soe o trompete 

Soe, soe, soe o trompete até que em volta 

Você faça ressoar as margens ouvintes 

 

Mylène se recusa a sair com o marido, que passamos a ver fora de casa na 

sequência seguinte, jà ao som da música de Barbaud. 

A segunda e última vez da ode de Purcell ocorre aos 87min06s, quando Mylène 

começa a sentir as dores do parto. Não vemos o toca-discos tocando, embora seja algo 

verossímil. De todo modo, a música de Purcell une os planos seguintes de maneira 

                                                
14 Varda brinca com isso e mostra também o egocentrismo do marido (caso consideremos a esposa como um 
personagem real do mundo da narrativa), quando, chegando para atender a mulher em trabalho de parto, o médico 
diz: “Está contente? O trabalho está quase terminado”. O escritor responde, erroneamente pensando que a fala fora 
dirigida a ele, que está contente, pois seu romance está terminado, sendo corrigido pelo médico de que não se referira 
a ele. 
15 O uso desta palavra por Varda também é digno de nota, já que ela mesma descreve que Barbaud compôs seu 
concerto “desconcertante” (déconcertant) utilizando um computador e fórmulas matemáticas (VARDA, 1994). 
16 Varda disse que usou a gravação do contra-tenor Alfred Deller (em dueto com Mark Deller). 
17 No original: “[...] équivalence entre les entrées des violons très humains émanant de l´orchestration […] de Pierre 
Barbaud et la voix de haute-contre emanant comme un instrument de l´orchestre de musique ancienne.” 
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extradiegética: depois da chegada do marido e do médico, vemos o desenlace das 

histórias de outros personagens. Ouvimos a primeira parte da música, com a repetição 

(letra na tabela anterior), continuando na segunda parte (letra na tabela seguinte) e na 

sua repetição até o meio do penúltimo compasso, em que é interrompida pelo grito 

“Edgar!” da parturiente. É um grito que marca tanto a saída do bebê de seu corpo 

quanto da voz presa pelo trauma. Da mudez, sai o grito. 

 
On the sprightly hautboy play 

All the instruments of joy 

That skillful numbers can employ 

To celebrate the glories of this day 

Toque o animado oboe 

Todos os instrumentos de alegria 

Que numerosos talentos podem utilizar 

Para celebrar as glórias deste dia 

 

A letra da música - “Soe o trompete”, “alegria”, “para celebrar as glórias deste 

dia” - é congruente com evento feliz do nascimento da criança. A ode de Purcell 

também celebra um nascimento, pois faz parte de Come ye sons of art
18

, obra 

constituída por um conjunto de odes compostas em 1694 para o aniversário da rainha 

Mary
19

. No entanto, devemos lembrar que a rainha morreu ainda jovem, naquele mesmo 

ano, quando Purcell compôs também a sua música funeral. Vida e morte estão bem 

próximas aí, assim como são um binômio bastante presente na obra de Agnès Varda 

como um todo. 

Já Oncle Yanco é um documentário curta-metragem que Agnès Varda realizou 

de improviso ao descobrir, durante uma visita à Califórnia, que um irmão de seu pai 

(Jean Varda) vivia ali, num barco-atelier sobre um pântano. Nesse filme, o caráter 

mítico se refere à origem grega da família paterna de Varda, uma Grécia sonhada e 

evocada em meio à paisagem de casas de hippies construídas sobre a água.  

Varda extraiu trechos da gravação do disco Fontana EP 495514 de 45 rpm
20

, 

contendo o Concerto em Lá maior “São Marco” de Albinoni para trompete e sexteto de 

clarinetas, executado por Maurice André e o Sexteto de clarinetas de Paris. O concerto é 

dividido em Allegro, Lento e Allegro, tendo sido utilizado apenas o primeiro Allegro. 

Não conseguimos sua partitura, mas o Allegro utilizado é idêntico ao segundo 

                                                
18 A sinfonia de abertura desta mesma obra foi utilizada no filme de Robert Bresson de três anos depois, Uma mulher 
suave (Une femme douce). Nele, a protagonista feminina (Dominique Sanda) fica, a partir do encrudescimento das 
desavenças com o marido, praticamente sem falar também, como a muda personagem de Deneuve em As criaturas. 
19 Agnès Varda acreditava, por engano, que fosse uma obra escrita para a coroação da Rainha (VARDA, 1994). 
20 Nas informações sobre o filme, só há a indicação do selo Fontana, mas acreditamos que seja essa gravação deste 
selo, nos anos 50. 
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movimento da Sonata op.6 n.11
21

 da coletânea Trattenimenti Armonici per camera a 

violino, violone e cembalo, igualmente conhecida como “Concerto São Marco”, com a 

estrutura lento-rápido-lento-rápido, assim como o restante das sonatas para a coletânea.  

Por causa dessas discrepâncias e semelhanças, vamos colocar, na tabela 

seguinte, tanto o tempo na gravação disponível do Concerto em Lá Maior de Maurice 

André com o Sexteto de clarinetas de Paris
22

, quanto os correspondentes compassos do 

Allegro (segundo movimento) do op.6 n.11 da partitura da redução para piano. 

 
Tempo do filme Compassos (partitura 

op.6 n.11) 

Tempo na gravação No filme 

0´-0´07´´ 1 – 3.2  0´01´´- 0´08´´ Créditos iniciais 

5´10´´- 5´40´´ 30-40 (fim do 

movimento) 

2´01´´- 2´31´´ A encenação do encontro de 

Agnès com o tio 

15´45´´-15´47´´ 

15´54´´-15´56´´ 

16´01´´-16´03´´ 

16´14´´-16´16´´ 

8 

9 

10 

11 

1´00´´-1´02´´ 

1´03´´-1´05´´ 

1´06´´-1´08´´ 

1´09´´-1´11´´ 

A entrevista de Agnès com o 

tio 

17´10´´-17´46´´ 12-25.2 1´12´´ - 1´49´´ Créditos finais 

Trechos do Allegro de Albinoni em Oncle Yanco. 

 

O Allegro de Albinoni emoldura os filme, estando nos seus créditos iniciais e 

nos créditos finais, além de presente em dois momentos-chave: o encontro (encenado) 

do tio com Agnès e uma espécie de entrevista que ela faz com ele no final do filme. O 

trompete traz para esse encontro familiar na Califónia a solenidade a que o instrumento 

é normalmente associado. 

O filme abre com os os três primeiros compassos do Allegro, com o motivo em 

Lá maior, para depois ouvirmos um pot-pourri do restante da trilha musical do curta 

(peças gregas de Yannis Spanos e americanas de Richard Lawrence).  

Já o encontro de Agnès com o tio é encenado e reapresentado diversas vezes, 

com falas em francês, inglês e grego, até que o abraço entre os dois é coroado tanto com 

o trompete de Albinoni quanto com uma gelatina (material utilizado em iluminação 

cinematográfica) vermelha em forma de coração que envolve os dois. A utilização do 

final Allegro marca a consolidação desse encontro. 

No momento da “entrevista” de Agnès com o tio, a mesma gelatina vermelha é 

utilizada para tapar a abertura da porta, aberta a cada resposta de Jean Varda, ouvida 

junto com um compasso de Albinoni. Esta maneira bastante fragmentada de utlizar a 

música lembra o uso costumeiro feito por Jean-Luc Godard em muitos de seus filmes. 

                                                
21 Esta sonata também recebeu várias transcrições para trompete e cordas, porém há algumas diferenças melódicas, 
comparando-se com o Allegro da gravação de Maurice André, utilizado no filme. 
22 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=dLbYqqn-4l0. Acesso em 30 nov. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLbYqqn-4l0
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O fim da entrevista encaminha os créditos finais, lidos pela própria Agnès 

Varda. Nesse momento, ouvimos o fechamento da primeira parte do Allegro na 

tonalidade da dominante, Mi Maior, e começamos a ouvir sua segunda parte, com o 

motivo, apresentado nos créditos iniciais em Lá Maior, em Mi Maior, fazendo uma 

conexão estrutural ainda maior entre começo e fim do filme. Esse extrato musical 

termina num acorde de fá ♯ menor, relativa menor da Lá Maior. Não há uma sensação 

de fechamento tão grande quanto no trecho do encontro de Agnès com o tio, talvez 

indicando que essa relação continuará depois no futuro. 

 

Música preexistente do repertório clássico como elemento da colagem musical nos 

documentários Salut le Cubains e Elsa la rose 

Como costumeiro na produção de curtas-documentários dos anos 50 e início dos 

anos 60, grande parte de Salut les cubains foi filmada sem som direto (com exceção da 

sequência inicial, em que vemos a abertura da exposição de fotos de Varda em Saint-

Germain des Près e um grupo cubano tocando). Mais ainda, em sua maior parte, não há 

imagens em movimento, mas sim, uma montagem com as fotos feitas por Varda em 

Cuba, ao som de comentário over, lido pelo ator Michel Piccoli, e de música.  

A música foi, com efeito, um dos fios condutores na construção do 

documentário, pois Varda queria mostrar as origens africanas, espanholas e francesas de 

diversos gêneros cubanos, que são ouvidos ao longo do filme. No entanto, ouvimos 

também Invitation à la valse
23

, peça romântica do século XIX do compositor alemão 

Carl Maria von Weber. Pode parecer um corpo estranho nesse conjunto, mas a sua 

evocação é feita a partir do jogo de palavras do texto do comentário
24

: “Voici pour les 

jouers de lotterie et d´invitation à la chance et à la danse” (Eis aqui os jogadores da 

loteria e do convite à sorte e à dança”). 

Como observou Gorbman (2012) já em relação a um dos primeiros curtas-

metragens da diretora (Du côté de la côte, 1958), as ligações entre as sequências muitas 

vezes eram feitas apenas por associações “acrobáticas” do comentário over, mostrando-

se, aí, uma influência da livre associação surrealista. A própria Varda observa que 

gostava de encontrar ideias e palavras do comentários na sala de montagem, ou mesmo, 

                                                
23 A peça já tinha sido usada por Jacques Demy, marido de Varda, no primeiro longa-metragem dele, Lola (1961)., 
porém, como música diegética vinda do rádio. Lola é um filme de ficção que se passa na cidade francesa de Nantes. 
24 Agnès Varda faz a mesma brincadeira entre voz over, imagem e música ao utilizar a canção The man I love, de 

Gerschwin em Elsa la rose, em que a letra da música Someday he´ll come along, the man I love (“Um dia, ele vai vir, 
o homem que amo”) se relaciona diretamente a uma das representações do encontro entre Elsa Triolet e Louis Aragon 
no bar La Coupole. 
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de encontrar o próprio filme. “Imagens sugerem palavras, ou então, ao se rabiscar 

algumas linhas, entorta-se o sentido e é preciso mudar a montagem. É um jogo, [...] uma 

partida de ping-pong”
25

 (VARDA, 1994, p.16).  

Gorbman (2012) lembra que, no processo de pós-produção dos documentários 

de Varda, nesse vai e volta entre a edição das imagens e a composição do comentário, 

em que um vai influindo na (re)definição do outro, Agnès Varda normalmente era 

diretamente responsável (em especial, pela escrita do comentário) ou estava 

supervisionando com bastante proximidade. É mais um processo de produção fílmica 

que a aproxima de Godard e não é por acaso que os dois diretores são citados por 

Gorbman (2007) em seu artigo sobre “música de autor”. 

A valsa de Weber também pode estar relacionada, em Salut les Cubains, com a 

referência seguinte do comentário à esposa do antigo ditador cubano, numa associação 

já convencional da valsa clássica com o mundo das elites: “Avant les bénéfices de la 

lotterie allaient à la femme du dictateur” (Antes, os lucros da loteria iam para a mulher 

do ditador). 

Como as peças musicais soviéticas de Prokofiev e Schostakovich em Carta da 

Sibéria (1958) de Chris Marker, é com uma função de referência à origem russa de Elsa 

Triolet que ouvimos uma peça de Mussorgsky no documentário curta-metragem Elsa la 

Rose (1965), feito também com colagem de diversos trechos de músicas de diferentes 

gêneros e estilos, além do comentário over lido por Michel Piccoli e entrevistas. 

 

Conclusão 

 Embora Agnès Varda não seja uma cineasta que tenha tido uma preferência geral 

pela utilização de peças preexistentes na trilha musical de seus filmes, tal como 

podemos dizer de Godard, em seu longa-metragem As duas faces da felicidade (1965), 

as peças de Mozart funcionam de modo estruturante no filme e, ao estarem nas imagens 

semelhantes do protagonista com a mulher e, depois, com a amante tornada esposa, 

favorece a impressão do Mesmo sempre Outro, de modo parecido ao que acontece no 

filme Uma mulher casada (1964) de Godard. 

 Em Oncle Yanco, esse aspecto estrutural da música também é importante e 

destacamos a presença do repertório barroco associado ao mundo mítico. Esse sentido 

                                                
25 “Des images suggèrent des mots, ou bien, en griffonant quelques lignes, on oblique le sens et il faut changer le 
montage. C´est un jeu, […], une partie de ping-pong.” 
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também se faz presente em As criaturas (1967), estando a música barroca em 

sequências com a personagem da esposa, que parece sair de um conto-de-fadas.  

 Já nos documentários Salut les cubains (1963) e Elsa la rose (1965), a música 

preexistente, pouco presente quantitativamente e qualitativamente, é apenas mais uma 

referência em meio à grande colagem audiovisual. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BELLOUR, R. Agnès Varda et le bonheur: une interview de Raymond Bellour. Les Lettres 

Françaises, 25 févr. 1965. 

 

CHION, M. La musique au cinéma: les chemins de la musique. Paris: Fayard, 1995. 
 

DELEUZE, G. Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France, 1968. 

 
GIMELLO-MESPLOMB, F. La musique dans le cinéma de la Nouvelle Vague: esthétique, 

forme, montage. Mémoire de Maîtrise Arts du Spectacle, Université de Bordeaux, 1996. 

 

GODARD, J.-L. Pierrot mon ami. Cahiers du Cinéma, n.171, oct. 1965. 
 

GORBMAN, C. Auteur music. In: GOLDMARK, D.; KRAMER, L.; LEPPERT, R. (org.). 

Beyond the soundtrack: representing music in cinema. Los Angeles: University of California 
Press, 2007. 

 

______ . Varda´s music. Music and the Moving Image, v. 1, n. 3, Fall 2008, p. 27-34. 
 

______ . Finding a voice: Varda´s early travelogues. SubStance, v.41, n.2, 2012. 

 

HUBBERT, J. The compilation soundtrack from the 1960s to the present. In: NEUMEYER, D. 
(ed.). The Oxford Handbook of Film Music Studies. New York: Oxford University Press, 

2014. 

 
LECOMPTE, R. La représentation de la musique dans le cinéma de fiction : l´exemple de la 

musique diégétique dans le cinéma français des années 1960. Tese (Doutorado em Música e 

Musicologia) – Université François Rabelais de Tours, Tours, 2014. 
 

MC MAHON, O. Listening to the French New Wave: the film music and composers of 

postwar French art cinema. Bern: Peter Lang, 2014. 

 
TAUBIN, A. Le bonheur : Splendor in the grass. The Criterion Collection, Jan. 2008. 

Disponível em : https://www.criterion.com/current/posts/500-le-bonheur-splendor-in-the-grass. 

Acesso: 19 maio 2017. 
 

VARDA, A. Varda par Agnès. Paris: Cahiers du Cinéma, 1994. 

 

 

 

https://www.criterion.com/current/posts/500-le-bonheur-splendor-in-the-grass

