
Germaine Dulac (Amiens, 1882 – Paris, 1942), militante feminista desde sua juventude

e jornalista de grande rigor e crítica, ela é a segunda grande diretora do cinema mundial e

uma das figuras-chave da vanguarda francesa dos anos 1920. 

Influenciada pela primeira grande realizadora Alice Guy-Blanché, Germanie Dulac teve na

criação  cinematográfica  experimental  uma  de  suas  principais  características,

demonstrando  toda sua percepção  cênica  e

domínio  da  linguagem  fílmica,  realizando  o

curta-metragem  O  Padre  e  a  Concha  (La

Coquille et le clergyman),  em 1926 (lançado

somente  em  1928),  antecipando  em  dois

anos,  parte  do  poder  artístico  que  o

surrealismo  de  Luís  Buñuel  imprimiria  ao

filme-marco  do  cinema  surrealista,  Um  cão

andaluz.  Alguns  elementos  são  comuns  às

duas obras: erotismo e sexualidade, crítica à

igreja,  crítica  ao  poder  (especialmente  aos

militares)  e  à  burguesia,  referências

psicanalíticas,  atemporalidade  e  rompimento

com  qualquer  condição  de  narratividade

clássica  (literatura  e  teatro),  podendo  ser

entendido como uma experiência tanto dadaísta como de um surrealismo experimental,

cuja história se centra em três personagens: um padre, um general e sua noiva. 

Após  os  horrores  da  primeira  guerra  mundial,  a  sociedade  estava  em  completa

transformação, a vanguarda artística dos anos 1920, incorporou toda uma profusão de

acontecimentos  e  criações,  que  se  fundiram  na  época,  resultando  em  mudanças

estruturais na concepção histórica com o surgimento da “Escola dos Annales”, indo além

dos postulados de uma sociologia positivista -, na forma como as populações recebiam as

notícias com a popularização do rádio, na forma como a arte e a música eram percebidas

(as vanguardas, as dissonâncias e os dodecafonismos de Stravinski e Schönberg e o

jazz) e na forma como as pessoas percebiam o tempo, o espaço e a si mesmas (a Teoria

da Relatividade e as descobertas da psicanálise).



O  filme  de  Dulac  se  equipara  aos  grandes  artistas-cineastas-experimentadores  do

Cinema Avant-Garde, como Sergei Eisenstein, Man Ray, Abel Gance, Marcel Duchamp,

René Clair, Fernand Legér, Hans Richter e Luís Buñuel,  fazendo uso de uma arte que era

resultado de um período histórico completamente diferente daquele que viviam. O cinema

deveria transcender entre a linear percepção do tempo e o confortável espaço absoluto

para uma dimensão onde o símbolo e o enigma dialogavam na mesma velocidade que os

acontecimentos sociais da época, sendo um instrumento artístico e revolucionário.
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