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Resumo

da Silva, Andréa Pinto; Habert, Angeluccia Bernardes (Orientadora). A
busca estética de Lucrecia Martel: o corpo como experiência do
sensível e da existência. Rio de Janeiro, 2007. 163p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Esta dissertação toma as obras cinematográficas de Lucrecia Martel,
cineasta contemporânea argentina, para investigar a proposta estética de seu
cinema, sustentada pela idéia de ruína e experiência. A partir da noção de corpo
como instrumento de pensamento, experiência do sensível e da existência, realizase a imersão nestes objetos produzidos pela artista que revigora o campo da
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subjetividade.
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Abstract

da Silva, Andréa Pinto; Habert, Angeluccia Bernardes (Advisor). Lucrecia
Martel´s search for aesthetics : the body as experience of the sensible
and of existence. Rio de Janeiro, 2007. 163p. MSc. Dissertation –
Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

The present thesis examines the cinematographic work of Lucrecia Martel,
Argentinean contemporary director, investigating the proposed aesthetics of her
films, thoroughly grounded in the idea of ruin and experience. From the initial
notions of the body as instrument of thought, and of the experience of the sensible
and of existence, the thesis observes how Lucrecia Martel confers new vigor to
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the field of subjectivity.
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Quem olha para dentro de si como para um espaço
sideral e traz vias lácteas em seu interior, sabe
também como são irregulares todas as vias lácteas;
elas conduzem ao caos e ao labirinto da existência.
Friedrich Nietzsche

