
Signo de Leão,  
um fiLme de eric rohmer

foi a primeira longa metragem do cineasta de charme francês, 
Éric rohmer.

filme a preto e branco, totalmente rodado em Paris em agosto 
de 1959, durante o signo de Leão, e apenas exibido em 1962.

grande filme de estreia de Éric rohmer, o cineasta francês que 
filma as classes burguesas charmantes e parisienses, com um 
olhar irónico, distante e envolvente. um mundo de jovens 
bonitos, algo frívolos, também instruídos, com os problemas 
que apenas decidem ter, como o vício da sedução e sua 
incerteza. A sua obra cinéfila constituiu todo um programa para 
uma geração que foi jovem enquanto os seus filmes apareciam 
e funcionavam como retrato, nem sempre cómodo, mas 
também reflexo narcisista e estético que se foi apurando cada 
vez mais.

Apesar do que acabo de dizer, os filmes de rohmer têm uma 
componente moral interessante. este primeiro filme – que 
coloca o problema da relação com o dinheiro fácil, da preguiça 
e do hedonismo que podem levar à auto-destruição – ainda não 
faz parte da série dos seis filmes denominados contos morais. 
Serão eles: A Padeira de monceau, A carreira de Suzanne, A 
coleccionadora, A minha noite em casa de maud, o Joelho de 
claire e o Amor à Tarde.

Pierre Wesselrin, um americano de 40 anos, músico falhado, 
vive em Paris e frequenta meios abastados à espera de herdar 
a fortuna de uma tia rica. Quando a tia morre, organiza de 
imediato uma festa para a qual convida toda a gente. 
generosidade não falta. Acredita na astrologia e em que o seu 
signo de Leão lhe garante a fortuna e a sorte. A realidade 
implacável afinal é diferente e Pierre é daqueles que vivem mal 
com a realidade. mas claro, sempre existe o Signo de Leão…

Éric rohmer (1920-2010) foi crítico de cinema, cineasta, 
argumentista, professor de literatura francesa, editor dos 
famosos e importantes cahiers du cinema. foi o pai da 
nouvelle Vague. elegante, austero, algum puritanismo, elitista 
sem dúvida, diálogos muito bons. católico.

nada como os católicos para abordar o pecado, com 
compreensão. ou não será bem assim?


