
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rebelión contra el poder. El discurso fílmico de María Luisa Bemberg 
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SAMENVATTING 

Rebellie tegen de macht 

het filmische discours van María Luisa Bemberg 

 

 

Bemberg als kritisch cineast  

 

María Luisa Bemberg (1922-1995) behoort tot de belangrijkste Argentijnse en 

Latijnsamerikaanse filmmakers. Dit is bijzonder, omdat ook in Argentinië en in Latijns 

Amerika vrouwelijke regisseurs nog steeds een minderheid vormen. Afkomstig uit een 

van de (invloed-)rijkste Argentijnse families heeft Bemberg van jongsaf aan de 

beperkingen gevoeld die gelden voor de vrouwen, ook in deze sociale klasse. Als 

klein meisje was ze verontwaardigd over de ongelijke behandeling die haar ten 

opzichte van haar broers ten deel viel. Een verontwaardiging die gestalte kreeg na 

het lezen van de Tweede Sekse (1949) van Simone de Beauvoir. Bemberg trouwde 

jong (in 1945), kreeg vier kinderen en scheidde tien jaar later. De feministische bond 

die ze samen met andere vrouwen oprichtte kwam niet tot wasdom. Ze schreef 

filmscripts, die, bepaald niet tot haar tevredenheid, door mannelijke regisseurs 

werden verfilmd. Ze besloot zelf te gaan regisseren en maakte in 1980 haar eerste 

speelfilm, gevolgd door vijf andere steeds succesvollere films. De hoofdpersonages 

in de zes films zijn onmiskenbaar sterke vrouwen die in opstand komen tegen de door 

de maatschappij opgelegde regels en die op zoek naar vrijheid hun eigen weg 

kiezen, vaak tegen de stroom in. Toch zijn het ook vrouwen van vlees en bloed, geen 

karikaturen. Ze hebben hun zwaktes en kunnen niet alles in een keer oplossen. Het 

zijn moedige vrouwen, die ervoor kiezen een ander leven te leiden, een leven dat 

past bij hun eigen beslissingen. 

 Bemberg bekritiseert in haar films openlijk belangrijke kenmerken van de 

Argentijnse en Latijnsamerikaanse maatschappij, zoals het klassenverschil, het 

machtsmisbruik en de hypocrisie van de katholieke kerk. Zij doet dit vanuit een 

feminien perspectief en brengt daarmee gender in verband met macht. Zij laat zien 

dat de ongelijkheid van vrouwen en minderheden veroorzaakt wordt door het 

ontbreken van democratie en door de ongelijke verdeling van macht. Die macht uit 

zich in de politieke en economische systemen, in de religieuze instellingen en in de 



familie- en gezinsstructuur. Hierbij vormt de dominante sociale klasse, waartoe zij zelf 

behoort, een belangrijk object van haar kritiek. 

 

Onderzoek naar Bemberg’s cinematografische rebellie 

 

In mijn onderzoek wordt de manier belicht waarop niet alleen de verhalen en 

personages in haar films, maar vooral ook de filmische en dialogische realisatie ertoe 

bijdragen haar scherpe kritiek in boeiende en succesvolle films te vertalen. Ik doe dit 

door een aantal sleutelscènes uit haar films te analyseren, scènes waarin aspecten 

van macht en pogingen om te breken met de traditionele rolpatronen gerealiseerd 

worden in het gedrag en in de interactie van de personages. De filmtaal versterkt en 

ondersteunt dit gedrag en deze interactie. Het analyseren van deze films vergt een 

methode die recht doet aan hun vorm en tegelijk laat zien, hoe Bemberg 

cinematografisch haar rebellie tegen de beperkingen van haar land en sociale 

klasse gestalte geeft. Het onderzoek is gestoeld op drie ijkpunten: de sociaal-

culturele geschiedenis waarbinnen zij zich bewoog, de middelen die zij hanteerde 

als ideologisch filmmaakster en haar feministische overtuiging. Deze drie 

componenten worden samengebracht en uitgelicht in de analyses. 

 Om de films zo compact en diep mogelijk te kunnen analyseren, heb ik de 

meest toonaangevende elementen geselecteerd. De terugkerende thema’s 

betreffen het kleurgebruik, de cinematografie, de scripting (met daarin vooral 

aandacht voor de rolverdeling en hoe deze tot uiting komt in de dialogen), de 

verhaallijnen die tegen de verwachtingen in lopen en het visuele spel met het 

concept van de mannelijke blik.  

 Aan de hand van de analyses worden de motieven en de redenen van  

Bemberg om  deze nieuwe vorm van filmtaal te creëren geduid en gedecodeerd. 

Hiermee wordt tegelijk ook de oorsprong van de ideeën in kaart gebracht die ten 

grondslag liggen aan het feministische gezichtspunt van Bemberg. Deze methode is 

vooral gericht op vorm en stijl en laat zien op welke wijze inhoud gegeven wordt aan 

het ‘rebellie-discours’ van Bemberg tegen de macht. De methode maakt duidelijk 

welke filmtechnieken ze gebruikt om haar standpunt over te brengen en tevens de 

kijker te verleiden dit standpunt over te nemen. Deze formele analyse van 

geselecteerde momenten, scènes en stijlmiddelen in het oeuvre van Bemberg ligt in 

lijn van de school van David Bordwell.  De analyse heeft betrekking op afgebakende 



scènes die geconceptualiseerd en geïnterpreteerd worden, gebruikmakend van 

een eclectische combinatie van verschillende methoden. Belangrijke concepten 

van met name Mieke Bal, Christian Metz, Sergej Eisenstein staan centraal in mijn 

analyses. 

 Het is duidelijk dat de films van Bemberg ideologisch geladen zijn. Voor de 

narratologische en de visueel-culturele analyses put ik dan ook uit het werk van Bal, 

waarin overlappende momenten uit verschillende kunstvormen worden uitgediept. 

Haar werk is een toonbeeld van culturele analyse waarin ideologie een grote rol 

speelt. Bij de verhaalanalyse heb ik ook het werk van Metz gebruikt, waarin zijn 

uitgangspunt is dat film zelf imaginair is en daardoor zo geschikt om het imaginaire te 

representeren.  

 Een van de technieken die Bemberg gebruikt om de ideologie te 

verbeelden is die van de montage. De belangrijkste theoretici op het gebied van de 

ideologische montage, Eisenstein, Pudovkin en wederom Metz, vormen dan ook een 

belangrijke bron voor mijn analysemethode. Eisenstein staat bekend om zijn principes 

van de verticale constructie, these en antithese, een concept dat in de feministische 

filmtheorie als ‘fallocentristisch’ wordt gezien. Metz beschouwt montage als een 

semiologisch probleem, richt zich niet op sequenties zoals Eisenstein, maar beziet 

montage op een grotere schaal en conceptualiseert daarmee de ‘bouwblokken 

van de narratieve film’ bijna als een soort invuloefeningen. Deze descriptieve 

aanpak is interessant omdat Bemberg de descriptieve noties van Metz op 

prescriptieve wijze tegenwerkt.  

 

Bemberg’s kenmerken verfilmd 

 

De titels van de hoofdstukken symboliseren de belangrijkste onderscheidende 

kenmerken tussen de films. 

Ontrouw in de herfst in medium shots: Momenten, verwijst naar de kadrering in 

medium shots, die in de gehele film consequent wordt toegepast. Deze kadrering 

refereert ook aan de persoonlijke geschiedenis van de hoofdpersoon. Herfst staat 

voor de sepia -achtige schakeringen in deze film, die zich afspeelt in de Argentijnse 

badplaats Mar del Plata, in dit seizoen zonder toeristen een naargeestige plek. De 

herfsttinten vormen een tegenstelling tot de levendige kleuren die gedurende de 

zomer in deze stad de boventoon voeren. Deze film zou streng gecontroleerd 



worden door de censuur, wat te zien is in de narratie en in het beeldgebruik. De 

bijzondere toepassing van de kadrering geeft visuele gelijkheid aan tussen man en 

vrouw, waarbij Bemberg de kracht van de vrouwelijke personage benadrukt. 

 

In Incorporatie van kleuren: Mevrouw van Niemand, valt meteen het kleurgebruik 

op. Deze film gaat over een sterke en krachtige vrouw, die bij haar man weggaat 

omdat ze ontdekt dat hij haar ontrouw is. De toevoeging van de kleuren heeft zeker 

ook betrekking op de aanwezigheid van haar homoseksuele vriend en maakt de 

vrijheid duidelijk: ze experimenteert met haar leven. Een ander belangrijk element is 

de symmetrie tussen de hoofdpersonen, uitgewerkt in de composities en het gebruik 

van de camera. Toch is hier in deze beginfase de narratie nog tamelijk 

conventioneel.  

Een kleurrijk vervolg: Camila, waarin we de ontwikkeling van Bemberg 

weerspiegeld zien in haar beheersing van de visuele compositie. Nu durft ze het 

kleurenpalet te openen. Deze film is gebaseerd op een waargebeurde 

geschiedenis, de kleuren markeren de relevante gebeurtenissen. Zij geeft met 

behulp van deze filmische middelen het leven van een vrouw (Camila) een 

belangrijke plaats in de geschiedschrijving. Het kleurenpalet wordt ingezet om het 

geweld van generaal Rosas te benadrukken, waarmee een verband met de net 

beëindigde ‘vuile oorlog’ duidelijk wordt. De basis van de klassieke narratieve 

structuur van deze film is het melodrama. Deze vorm wordt maximaal benut op het 

niveau van de shots, van de kadreringen, van de positie en van de beweging van 

de camera, het geluid en het ritme. Samen ondersteunen deze aspecten een 

vrouwelijk perspectief. Met deze film breekt Bemberg internationaal door. 

Breuk met de klassieke narratie: Miss Mary, is nog evidenter een weerspiegeling 

van het leven van Bemberg. Zoals de titel van dit hoofdstuk aangeeft, 

experimenteert ze in deze sterk autobiografische film met een nieuwe breuk. 

Opvallend zijn de composities van de shots. Ze zet een grote variatie aan shots in, 

van detailshots naar panoramashots. Ze gebruikt de klassieke narratie en past deze 

aan om haar ideeën over te brengen. Ze zet in deze film geluidsbruggen in bij de 

overgang naar nieuwe scènes. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de muziek 

van Erik Satie. Ook al lijkt het op het eerste gezicht een klassieke narratieve film, de 

thematiek wordt op associatief-avantgardistische wijze gepresenteerd. Dat vinden 



we bijvoorbeeld terug in het verwarrende en intermitterend gebruik van de tijd, net 

zoals Satie dat deed in zijn Gnossiennes. 

Een andere vorm van een narratieve breuk zien we in De kracht van de 

duisternis: ik de slechtste van allemaal. Dit grote clair-obscur-werk van Bemberg is 

gebaseerd op het boek van Octavio Paz over de 17e -eeuwse Mexicaanse dichteres 

en slotzuster Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). De geschiedenis van Juana wordt 

verteld vanuit het perspectief van de geestelijke en de fysieke onderdrukking door 

de staat en de kerk. Bemberg baseert zich op het werk van Octavio Paz, maar 

verliest geen moment haar feministische boodschap uit het oog. Dit is de meest-

bewerkte film van Bemberg wat betreft het beeld en tevens de film met het meest 

krachtige filmische discours. Ze maakt scherpe stilistische composities in combinatie 

met een uitzonderlijk gebruik van het clair-obscur. Het werk van Juana speelt in de 

hele film een prominente rol. Bemberg experimenteert in deze film op bijzondere 

wijze met de flash-back, waarin ze de personage van Juana als kind en als 

volwassene op symbolische wijze met elkaar vermengt. Er is in de hele film sprake 

van een subjectieve camera, met vogel- en kikkerperspectieven, die de vele 

betekenisvolle symbolen van de personages versterken. Een voorbeeld hiervan is de 

verfilming van de objecten die Juana omringen, zoals haar bril, haar boeken en de 

tralies die haar wijsheid, nieuwsgierigheid en onderdrukking symboliseren. 

Tot slot de laatste film: Van de dialoog naar de beelden en metaforen: Daar 

wordt niet over gesproken. In deze film komt alle expertise van haar vorige werk 

terug: het kleurgebruik, zoals het clair-obscur, de symbolische voorwerpen en 

presentaties, de geluidsbruggen, de subjectieve shots, het feministisch discours en 

de breuk met de klassieke narratie. Nu gebeurt dat met een verfijning van de 

filmische techniek, zoals ze de kleur blauw toepast als middel om dat te symboliseren 

wat verborgen moet blijven, dat wat het daglicht niet verdraagt. Waar niet over 

gesproken wordt, verschijnt in de beelden. Bemberg past de relationele montage 

toe, teruggrijpend op de theorie van Eisenstein. Er is een relatie aantoonbaar met 

sprookjes, met een jonge vrouw, een moeder die weduwe is en de prins op het witte 

paard, waarbij de rollen van het begeerde meisje en de geliefde worden 

omgedraaid. Deze film combineert de barokke en surrealistische esthetiek met de 

muziek van de Italiaanse componist Nicola Piovani, die eerder met Fellini werkte.  

 



Bemberg breekt met masculiene verwachtingen                                                                                                                                                         

In haar laatste film komen zoals al aangegeven alle thema’s en technische 

middelen uit haar voorgaande films bijeen: de onmogelijke liefde, de gelijkheid 

versus ongelijkheid, de associatieve narratie verankerd in de geschiedschrijving en 

een vrouwelijke hoofdpersoon (de dwerg Charlotte) die op een sterk-visuele manier 

breekt met de verwachtingen die mannen hebben ten aanzien van vrouwen.

 Eigenlijk geeft dit aan dat Bemberg’s carrière als filmmaker afstevent op dit 

doel:  het breken met de masculiene verwachtingen. Ze heeft hiermee veel invloed 

gehad op de rol van vrouwen in de geschiedschrijving, zoals tot uiting komt in de 

herziene druk van het originele boek met dezelfde titel van Julio Llinas, De eso no se 

habla (Daar wordt niet over gesproken). Na de film verscheen dit boek in hoge 

oplage met een nieuwe voorkant, nu met een foto van Bemberg’s film met Marcello 

Mastroianni en Luisina Brando. 

 Bemberg heeft een eigen stem ontwikkeld waarin haar engagement tot 

uiting komt: in haar cinematografische discours, in het ritme, in de vorm en in de 

compositie van haar films. Zij heeft auteursfilms neergezet met een invloedrijke en 

kenmerkende stem. En dat is  het meest waardevolle wat we een regisseur kunnen 

toeschrijven. Ook al heeft zij geen totaal nieuwe filmstijl gecreëerd (dat is slechts 

enkele filmmakers gegeven, zoals Eisenstein en Riefenstahl), zij heeft wel de 

cinematografische taal revolutionair veranderd. Zij heeft haar filmtaal in het hart van 

de heersende klasse vanuit haar feministisch perspectief en vanuit haar 

levenservaring ingezet om misbruik van macht aan te klagen. Zij brengt vanuit een 

feminiene blik de geschiedenis in scène en geeft daarmee een stem aan vrouwen 

die tot dan toe vaak onzichtbaar waren. Zij heeft een filmisch discours ontwikkeld 

met feministische, visuele, stilistische en semiotische elementen die de visuele 

narratie radicaal veranderde. Ze gebruikt de techniek van de narratieve cinema en 

deconstrueert deze tegelijkertijd. In haar filmisch discours combineert ze avant-

garde-elementen met mainstream-cinema. Ze heeft met een productie van 

feministische films het niveau bereikt van een universele filmmaker. 

Er zijn veel persoonlijke motieven die mijn bewondering voor het werk van 

Bemberg verklaren en daarmee ook de uitvoerige bestudering en analyse van haar 

werk dat ik hier presenteer. Ik probeer aan te tonen hoe belangrijk haar 

cinematografie is, welke bijdrage zij heeft geleverd aan de auteursfilm, aan het 



feministisch discours en hoe zij de vrouwelijke personages een nieuwe plaats gaf in 

de filmkunst.   


