
STAN BRAKHAGE

Um dos grandes ícones do cinema experimental mundial, Stan Brakhage (1933 – 2003),

nasceu em Kansas City, Missouri, em 14 de janeiro de 1933.  Estudou no Instituto de

Belas Artes,  de San Francisco,  em 1953. Em 1958, casou-se com Jane Collum, com

quem teve cinco filhos.

Brakhage começou a trabalhar em 1937, quando  ensaiava  como cantor e pianista até

1946,  se apresentando como um menino soprano no rádio, ao vivo e em gravações. Em

1952, aos 19 anos, abandonou a faculdade e começou a fazer filmes. Desta época, e

utilizando-se de um enredo tradicional, mas que apontava para o cinema experimental,

como o uso criativo da câmera e de ângulos sobrepostos contrastando sombras e luz no

preto  e  branco,  destacam-se  duas  grandes  películas:  Interim  (1952)  e  Unglassed

Windows Cast a Terrible Reflection (1953).   

Ele trabalhou em um pequeno teatro em Central City, Colorado, onde encenou Wedekind

e Strindberg.  Em seguida,  viajou para San Francisco e conheceu os poetas Kenneth

Rexroth,  Kenneth  Patchen,  Michael  McClure,  Robert  Duncan,  Robert  Creeley e  Louis

Zukofsky. Estas foram algumas das pessoas de vanguarda que iriam influenciá-lo nos

anos seguintes. Em 1954, Brakhage foi  para Nova York, onde conheceu o compositor

John Cage. Ele, então, estudou informalmente com outro compositor, Edgard Varese. Em

Nova  York,  familiarizou-se  com  cineastas  vanguardistas  como  Maya  Deren,  Marie

Menken, Willard Maas, Jonas Mekas e Kenneth Anger. Em 1955, conheceu e fez um filme

com  Joseph  Cornell.  Em  1956,  trabalhou  com  Raymond  Rohauer,  em  Los  Angeles.

Também fez sua primeira palestra pública sobre cinema no teatro do Rohaver. Entre 1956



e 1964, Stan Brakhage trabalhou em muitos projetos de filmes comerciais e industriais,

incluindo vídeos publicitários para televisão.

Jane  Collum  tornou-se  a  esposa  de  Brakhage,  em  1957,  tornando-se  também  a

inspiração para a mudança de estilo  de seus filmes.  Em 1958,  foi  para o festival  de

cinema de Bruxelas e assistiu aos filmes experimentais de Peter Kubelka e Robert Breer,

que mais tarde o influenciariam. A partir de 1960,  começou a palestrar tanto sobre suas

próprias obras quanto sobre as de outras pessoas.

Com o roubo de seu equipamento de 16mm, em 1964, concentrou-se na produção de

filmes de 8mm, até 1969. Seus trabalhos mais importantes neste período são The Art of

Vision,  Dog Star Moon e Moonlight, concluídos em 1964. Na Universidade de Colorado,

em 1969, Brakhage lecionou estética e história do cinema. De 1970 a 1981, lecionou na

Escola do Instituto de Arte de Chicago. Em 1974, Brakhage completou seu grande filme

abstrato, O texto da Luz. Em 1976, seu trabalho voltou para o uso do Super 8. Em 1981,

Brakhage começou a ensinar na Universidade de Boulder, Colorado. Mais tarde, em 1986,

divorciou-se de Jane, mudando-se, então, para Boulder, onde se casou com Marilyn, sua

segunda esposa. 

Brakhage  é  "considerado  como  o  mais  notável  cineasta  experimental  do  mundo"

(Gauguly, Sight & Sound). Em 1986, recebeu o primeiro prêmio do American Film Institute

para artistas de cinema e vídeo independentes (o "Maya Deren Award"). Faleceu em 9 de

março  de  2003,  aos  70  anos.  Ao  todo,  Stan  Brakhage  fez  mais  de  300  filmes

experimentais.
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