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A METROPOLIS de Maio veste as cores de «Avengers Endgame». A cultura 

popular cavalga uma gigantesca onda de entusiasmo com o final da saga da Marvel 

e com os últimos salvos de «A Guerra dos Tronos» (GoT). É surpreende que ambos 

os fenómenos saiam de cena nos seus próprios termos – os autores não foram 

influenciados pelos estúdios ou pela enormíssima pressão das redes sociais. O 

resultado são experiências genuinamente cinematográficas – não há diferenças 

entre o 3.º episódio de GoT e uma longa-metragem – em que a natureza humana, 

com as suas virtudes e defeitos, nos remete para a nossa própria existência em 

narrativas que, apesar do fantástico, nos inspiram, demonstrando que o impossível 

está ao alcance do mais comum dos mortais. Em tempos cinzentos como aqueles 

em que vivemos, sob a sombra do extremismo, as histórias carregadas de esperança 

são sempre bem-vindas a todo tipo de ecrãs. É também insólito que se possa passar 

ao lado destas produções achando que as mesmas são incipientes e existem apenas 

pelos efeitos especiais. Estamos perante universos televisivos e cinematográficos 

que vieram para ficar e têm o seu público, mudaram o paradigma do cinema e da 

televisão. Como em tudo o resto, haverá triunfos e fracassos, faz parte. Mas a Disney/

Marvel tem vindo a recrutar autores muito interessantes para a as suas futuras 

produções (vide a magnifica Cate Shorland, Chloé Zhao ou mesmo o repetente Ryan 

Coogler), esperamos que isso se traduza em filmes com um cunho pessoal, capazes 

de continuar a surpreender as audiências evitando filmes de laboratório.     

A cruzar-se com as mega produções está o cinema de produção independente e a 

nossa revista estreou-se em mais um evento de prestígio, o conceituado Festival de 

Cinema de Tribeca, em Nova Iorque, um evento com a curadoria de Robert DeNiro. 

O nosso colaborador Rodrigo Fonseca foi bafejado por um alinhamento de deixar 

água na boca, leiam tudo nas páginas que se seguem… E, por falar em festivais, 

estamos à porta do maior evento do género com a 72.ª edição de Cannes, onde 

a nossa equipa vai continuar a fazer uma cobertura única (a maior no nosso país 

nos últimos anos). Cannes é uma bandeira da nossa revista, o alinhamento está 

polvilhado de pesos pesados: Tarantino, Malick, Almodóvar, os Dardenne, entre 

outros. Mal podemos esperar pelo próximo número…

A terminar, o cinema português está em estado de graça em 2019 com muitos e bons 

lançamentos. A METROPOLIS continua a dar extensa cobertura à colheita da casa 

e antecipa mais três títulos de referência, o regresso de Ivo M. Ferreira e Margarida 

Vila-Nova com «Hotel Império», um olhar sobre a esperada nova produção de João 

Botelho com «O Ano da Morte de Ricardo Reis» e a comédia de Vicente Alves do 

Ó «Quero-te Tanto». São conversas deliciosas com os criadores e protagonistas que 

permitem mergulhar na génese destas produções.  O ano ainda nem vai a meio mas 

2019 já promete com filmes para todos os gostos!
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Cannes está aí à porta! O mundo do cinema reúne-se na croisette para aquele que é o principal festival 
de cinema do mundo e a METROPOLIS levanta o véu e antecipa as principais pérolas do certame.

Após o belíssimo «Cartas da Guerra», Ivo M. Ferreira regressa ao Oriente com «Hotel Império», um filme 
com Margarida Vila-Nova em estado de graça.

Debaixo de uma espessa névoa de secretismo, «Vingadores Endgame» chegou, viu e venceu. O filme encerra 
uma fase de afirmação e consolidação da Marvel como um dos titãs do império Disney.
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PLANOS DO MÊS TIAGO ALVES

25 MARÇO 
NOITE DE «RAIVA» NOS 
PRÉMIOS SOPHIA

O filme «Raiva», de Sérgio Tréfaut, 
conquistou o Prémio Sophia 
de melhor filme, da Academia 
Portuguesa de Cinema, A longa-
metragem que adapta o romance 
«Seara de Vento», de Manuel da 
Fonseca, num retrato da exploração 
do trabalho e de injustiça social, 
arrecadou seis prémios – melhor atriz 
principal (Isabel Ruth), melhor ator 
principal (Hugo Bentes), melhor ator 
secundário (Adriano Luz), e melhor 
fotografia (Acácio de Almeida) e 
melhor argumento (Sérgio Tréfaut 
e Fátima Ribeiro). «Parque Mayer», 
de António-Pedro Vasconcelos, era 
o mais nomeado em 15 categorias 
e recebeu os prémios de melhor 
maquilhagem e cabelos (Abigail 
Machado e Mário Leal), guarda-roupa 
(Maria Gonzaga), e realização.

30 MARÇO 
«A PORTUGUESA» TRIUNFA EM 
CANNES 

O júri do 19.º Festival Internacional 
de Cinema de Las Palmas de Gran 
Canária, Espanha, entregou o prémio 
“Lady Harimaguada” de ouro ao filme 
“A Portuguesa”, de Rita Azevedo 
Gomes. O júri destacou o “rigor, 
lucidez e sensibilidade da autora 
para fazer conviver o classicismo 
com a modernidade numa crónica 
histórica.” «A Portuguesa» é uma 
adaptação da obra de Robert Musi, 
com diálogos de Agustina Bessa-Luís 
e música de José Mário Branco.

29 MARÇO 
AGNÈS VARDA (1928 – 2019) 

Nascida na Bélgica, refugiada com 
a família na costa mediterrânica 
francesa a partir de 1940, Agnès 
Varda, destacou-se como realizadora, 
fotógrafa, argumentista, atriz e artista 
plástica. Ganhou notoriedade a partir 
da sua primeira longa-metragem, 
«La Pointe-courte» (1955), filme que 
inaugura a Nova Vaga, o movimento 
francês que rompeu com regras e 
moldes no cinema. A sua segunda 
obra de grande fôlego, «Cléo de 5 
à 7 - Duas Horas na Vida de Uma 
Mulher» (1962) foi selecionada para o 
Festival de Cannes. Frequentemente 
inspirada pelos acontecimentos 
e emoções da sua própria vida, 
dedicou-se ao cinema documental. 
Foi nomeada, em 2017, para os Oscars 
com «Olhares/Lugares», e consagrada 
com um Óscar de carreira. A cineasta 
foi a primeira mulher a receber uma 
Palma de Ouro honorária no Festival 
de Cannes, em 2015. A sua derradeira 
obra, «Varda par Agnès» estreou em 
fevereiro, no festival de Berlim. Agnès 
Varda morreu com 90 anos.
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14 ABRIL
BIBI ANDERSSON (1935 – 2019) 

A atriz sueca Bibi Andersson assumiu 
as suas principais personagens em 
oito filmes realizados pelo mestre 
do cinema Ingmar Bergman. O seu 
talento exprimiu-se no cinema 
e no teatro, tendo sido dirigida, 
também no palco, por Bergman 
(por exemplo, numa encenação 
de «Quem Tem Medo de Virginia 
Woolf?», de Edward Albee, em 1962). 
Ficou ligada à cinematografia do 
seu país, a Suécia, mas surgiu em 
produções de outros países, como «A 
Festa de Babette» (1987), de Gabriel 
Axel, que valeu à Dinamarca o Óscar 
de melhor filme estrangeiro em 
1987. Na produção norte-americana 
trabalhou, por exemplo, sob a 
direcção de John Huston em «A Carta 
do Kremlin» (1970) e Robert Altman 
em «Quinteto» (1978). Bibi Andersen 
faleceu com 83 anos. 

18 ABRIL 
A SELEÇÃO DE CANNES

O norte-americano Terrence Malick, 
o espanhol Pedro Almodovár, o 
francês Arnaud Desplechin, o italiano 
Marco Bellocchio, o canadiano Xavier 
Dolan, os irmãos belgas Jean-Pierre 
e Luc Dardenne, o britânico Ken 
Loach, surgem entre os realizadores 
que apresentarão filmes em 
estreia mundial na seleção oficial 
competitiva do Festival de Cannes. 
Os irmãos Dardenne, Loach e Malick 
ambicionam mesmo uma nova 
consagração com a Palma de Ouro. 
A organização apresentou os filmes 
selecionados destacando a presença 
de 13 realizadoras na seleção oficial, 
quatro delas em competição pela 
Palma de Ouro. Não há nenhum 
realizador português na seleção 
oficial de longas e curtas-metragens, 
mas na competição principal surge 
«Frankie», de Ira Sachs, que foi 
inteiramente rodado na zona de 
Sintra, e com uma equipa técnica 
maioritariamente portuguesa. O 72º 
Festival de Cannes decorre entre 14 e 
25 de maio.

15 ABRIL 
O CARTAZ DE CANNES

A 72ª edição do maior festival de 
cinema do mundo homenageia 
a cineasta Agnès Varda, falecida 
em março, com 90 anos. O cartaz 
foi concebido por Flore Maquin 
tendo como base uma fotografia 
de rodagem de «Le Pointe Courte» 
(1955), a primeira longa-metragem 
de Varda — vemos a cineasta numa 
plataforma, preparando um plano do 
seu filme. «Le Pointe Courte» narra 
uma crise existencial de um casal 
enquadrado numa comunidade 
piscatória da zona de Sète, no sul 
de França. É considerado um dos 
primeiros filmes da Nova Vaga 
francesa, sobretudo pela integração 
da narrativa ficcional num contexto 
documental.
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22 ABRIL 
DUAS CURTAS PORTUGUESAS 
NA SEMANA DA CRÍTICA

Os novos filmes de Cristèle Alves 
Meira e Sofia Bost, foram selecionados 
para a Semana da Crítica, um dos 
programas paralelos do Festival de 
Cinema de Cannes. Na competição de 
curtas-metragens está «Dia de Festa», 
de Sofia Bost, que tem desenvolvido 
trabalho como montadora e estreou-se 
na realização com a curta-metragem 
«Swallows» (2015). Na seleção oficial da 
Semana da Crítica, fora de competição, 
é exibido, em estreia mundial, a 
curta-metragem «Invisível Herói», da 
lusodescendente Cristèle Alves Meira, 
uma coprodução entre Portugal e 
França. Será um regresso de Cristèle 
Alves Meira à Semana da Crítica, 
depois de lá ter apresentado, em 2016, 
«Campo de Víboras». A realizadora 
prepara, atualmente, a primeira longa 
de ficção, intitulada «Bruxa». A Semana 
da Crítica é organizada pelo Sindicato 
dos Críticos de Cinema de França.

24 ABRIL 
ÓSCARES 2020: ACADEMIA 
NÃO CEDE Á NETFLIX

A Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas manteve tudo 
como está na corrida ao Óscar de 
Melhor Filme, não mudando as 
regras por causa das plataformas 
de ‘streaming’. O Conselho de 
Governadores não mudou a regra 2, 
que define que um filme fica elegível 
para os Óscares se for exibido num 
cinema comercial no condado de 
Los Angeles durante pelo menos 
sete dias e três sessões diárias. A 
Academia optou por fazer pequenas 
alterações noutras categorias para 
a 92ª cerimónia de 9 de fevereiro. 
A mais relevante é a alteração da 
categoria de Filme Estrangeiro 
que passará a chamar-se Filme 
Internacional.

23 ABRIL 
GABRIEL ABRANTES NA 
QUINZENA DOS REALIZADORES

O filme «Les Extraordinaires 
Mésaventures de la Jeune Fille de 
Pierre», do realizador português 
Gabriel Abrantes, integrará a 
Quinzena de Realizadores, programa 
paralelo ao Festival de Cinema de 
Cannes, em França. O realizador 
português regressará ao festival 
um ano depois de ter conquistado 
o grande prémio da Semana da 
Crítica com a longa-metragem 
«Diamantino». A curta-metragem 
é uma balada noturna sobre uma 
estátua do Louvre que se escapa 
durante a noite..



Num esforço para virar no-
vamente para si os holofotes 
mediáticos que os festivais 
de Veneza e Toronto atraíram 
para si, Cannes chega à sua 72ª 
edição com um conjunto de ci-
neastas autorais de dar inveja 
a qualquer mostra internacio-
nal, com vários de brasilieros 
nas veias, com quatro mulhe-
res diretoras nas suas fileiras 
competitivas. É uma promes-
sa de autorregeneração neste 
momento em que a Croisette 
sofre com a ferida aberta pela 
sua indisposição com a Net-
flix, na recusa de exibir os fil-

mes do canal de streaming no 
certame.  RODRIGO FONSECA

Uma das maiores apostas para 
o Oscar 2020, «Era uma vez em 
Hollywood» [Foto], declaração de 
amor de Quentin Tarantino ao ci-
nema da década de 1960, foi finali-
zada a tempo para poder concorrer 
à Palma de Ouro no 72º Festival de 
Cannes (14 a 25 de maio), enfren-
tando 20 filmes, entre eles  duas 
produções com o Brasil no seu 
ADN: «Bacurau», dos pernambu-
canos Juliano Dornelles e Kleber 
Mendonça Filho, e «O traidor», do 
italiano Marco Bellocchio. O anún-

cio confirmou a participação da 
nova longa-metragem do cineas-
ta americano de 56 anos, que traz 
Margot Robbie na pele da modelo e 
atriz Sharon Tate, assassinada em 
1969 pela seita do maníaco Charles 
Manson. A projeção coincide com a 
celebração dos 25 anos da vitória 
de «Pulp Fiction» na Croisette: em 
1994, o então jovem diretor, um 
novato de Knoxville, Tennessee, 
saiu da estância balnear francesa 
com a Palma dourada.   

Agora, Leonardo DiCaprio e Brad 
Pitt são os seus protagonistas: 
numa narrativa ambientada no 

ANTEVISÃO CANNES 2019

©
 S

O
N

Y
 P

IC
T

U
R

E
S

CANNES
 10 METROPOLIS MAIO 2019



fim dos anos 1960, DiCaprio vive 
um candidato a astro Rick Dalton, 
que só faz sucesso em filmes fei-
tos na Europa. O seu personagem 
é bem parecido com o jovem Clint 
Eastwood, que explodiu para o es-
trelato em westerns italianos. Pitt 
encarna Cliff Booth, fiel duplo e 
amigo de Dalton. Dakota Fanning, 
Martin Kove, Tim Roth, Al Paci-
no e Kurt Russell estão no elenco 
da superprodução, que estreia em 
Portugal a 15 de agosto. Nos EUA, 
a longa, batizado de «Once upon a 
time in Hollywood», estreia em 26 
de julho.

no Dornelles e Kleber Mendonça 
Filho, com Sonia Braga, vai estar 
em concurso na 72ª edição do festi-
val francês agendada de 14 a 25 de 
maio. A nova longa-metragem do 
realizador de «Aquarius» (2016), 
feito a quatro mãos com o diretor 
de «Mens sana in corpore sano» 
(2011), aborda uma realidade vio-
lenta do interior do Nordeste a 
partir do encontro de uma equipa 
de documentaristas com uma po-
pulação que pode trocar a docilida-
de pela fúria. Mistura de aventura, 
terror e ação, a trama aborda as 
mudanças no quotidiano de um po-
voado do Sertão cuja tranquilidade 

A notícia da seleção da longa por 
Cannes coincide com boas novas 
de Tarantino: no dia 1º de maio, ele 
divulgou que preparou um argu-
mento para uma nova aventura da 
franquia “Star Trek”, imortalizada 
por heróis como o Capitão James 
T. Kirk e o Mr. Spock. Ele ainda 
vai lançar uma versão inédita e 
ampliada do sucesso de bilheteria 
«Django Libertado» (2012).

O Brasil vai estar representado em 
Cannes, em 2019, em múltiplas 
latitudes, começando pela dispu-
ta pela Palma de Ouro: «Bacurau», 
thriller dos pernambucanos Julia-
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é abalada com a morte de uma an-
ciã. Este exercício autoral sobre as 
contradições nacionais traz o selo 
da Globo Filmes e tem entre seus 
atores o alemão Udo Kier.

Ainda em concurso pela Palma está 
um thriller sobre a máfia feito em 
esquema de coprodução do cinema 
brasileiro com a Itália e rodado par-
cialmente no Rio de Janeiro, com 
Maria Fernanda Cândido e Luciano 
Quirino no elenco: «O traidor», de 
Marco Bellocchio, sobre o gangster 
Tommaso Buscetta. E vai ter Fer-
nanda Montenegro na Croisette 
também: a veterana atriz integra 
o elenco de «A vida invisível de Eu-
rídice Gusmão», dirigido pelo cea-
rense Karim Aïnouz e produzido 

pelo carioca (radicado em São Pau-
lo) Rodrigo Teixeira, que concorre 
na mostra paralela Un Certain Re-
gard. Este drama aborda a saga de 
duas irmãs que tomam caminhos 
distintos. Na mesma seção entrou 
uma longa americana também com 
a grife de Teixeira: «Port Authori-
ty», de Danielle Lessovitz, produ-
zido em parceria com um mito, o 
diretor Martin Scorsese.

“Estar em Cannes na seleção ofi-
cial com dois filmes, é uma alegria 
imensa. Sem palavras, de voltar ao 
festival com o Karim pela segunda 
vez [em 2011, esteve representa-
do na Quinzena dos Realizadores 
com “Abismo prateado”] e tendo 
mais um filme da parceria com 

Martin Scorsese no festival que só 
nos traz alegrias”, disse Teixeira à 
METROPOLIS.

Dias após o anúncio envolvendo 
«Bacurau», «O traidor» e Karim, 
um par de filmes com o Brasil no 
seu ADN entrou em Cannes numa 
das suas mais nobres (e disputa-
das) seções paralelas, a Quinze-
na dos Realizadores: é lá que vai 
ser a estreia de «Sem seu sangue», 
da carioca Alice Furtado, e de um 
thriller psicológico com promes-
sa de assombro produzido por 
Rodrigo Teixeira com direção do 
americano Robert Eggers, «The Li-
ghthouse». Editora e diretora de 
curtas com formação pela Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), 

CANNES
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Alice é uma estreante em longas. 
Já Eggers é conhecido pelo cult «A 
bruxa», sensação do Festival de 
Sundance em 2015. A dupla entra 
no mais prestigiado dos festivais 
da Europa ao lado de galardoados 
como Laurie Anderson, Bertrand 
Bonello e Takashi Miike.

«Bacuraru» e «O Traidor» vão enca-
rar concorrentes de peso na seleção 
cannoise, que será julgada por uma 
equipa de jurados chefiado pelo di-
retor mexicano Alejandro Gonzá-
lez Iñarritu (de «Birdman»). Entre 
os rivais de maior prestígio está 
o octogenário diretor inglês Ken 
Loach, que já ganhou duas Palmas 
(por «Ventos da liberdade» e «Eu, 
Daniel Blake»), e volta agora com 

«Sorry We missed you». Também 
laureados com um par de Palmas 
no passado, por «Rosetta» (1999) e 
«A criança» (2005), os irmãos Luc e 
Jean-Pierre Dardenne, da Bélgica, 
regressam com «Le Jeune Ahmed», 
abordando as tensões entre os eu-
ropeus com grupos islâmicos.

Incluído entre os quatro maiores 
festivais de cinema do mundo, ao 
lado de Veneza, Berlim e Toronto, 
porém com mais glamour do que 
eles, Cannes luta para manter sua 
visibilidade e sua respeitabilidade 
em alta trazendo cineastas aclama-
dos para concorrer, como é o caso 
de Pedro Almodóvar. O espanhol 
volta ao páreo dos prémios da Croi-
sette com «Dolor y Glória», drama 

de tintas autobiográficas, com An-
tonio Banderas na pele de um ci-
neasta que revisita os feitos de sua 
vida.

Igualmente respeitado é o ameri-
cano Terrence Malick, ganhador 
da Palma de Ouro de 2011, com 
o controverso «A árvore da vida», 
que retorna ao evento com «A hi-
dden life». É uma visita dele à me-
mória da Segunda Guerra Mundial 
(tema do seu premiado «A Barreira 
Invisível») agora sob a ótica de um 
fazendeiro austríaco que combateu 
os nazis. É o último trabalho do 
aclamado ator suíço Bruno Ganz, 
falecido em fevereiro.   

Sintonizado com o pleito pelo em-

FRANKIE

 13METROPOLIS MAIO 2019



poderamento feminino, Cannes 
trouxe quatro diretoras para a 
competição: Céline Sciamma («Por-
trait de la jeune fille en feu»), Mati 
Diop («Atlantique»), Jessica Haus-
ner («Little Joe») e Justine Triet 
(«Sybil»). Completam o time de 
competidores de 2019 os cineastas 
Bong Joon-ho («Parasita»), Corne-
liu Porumboiu («La gomera»), Xa-
vier Dolan («Matthias & Maxine»), 
Arnaud Desplechin («Roubaix, 
une lumière»), Diao Yi'nan («The 
wild goose lake»), Elia Suleiman 
(«It must be Heaven»), Ira Sachs 
(«Frankie») e o estreante Ladj Ly 
(«Les misérables»).

A luta pela Palma de Ouro ganhou 
mais um reforço, além de «Era 

uma vez em Hollywood», vindo da 
França, mas em coprodução com a 
Tunísia: «Mektoube, My Love: In-
termezzo». O projeto traz a marca 
autoral do polémico diretor tuni-
siano Abdelatiff Kechiche (vence-
dor da Palma de 2013 com «A Vida 
de Adèle»).

O seu novo filme é a sequência para 
um díptico iniciado em 2017, no 
Festival de Veneza, centrado na ju-
ventude do Mediterrâneo dos anos 
1990. Erotismo é sua marca.

Jim Jarsmuch, abre a maratona 
cinematográfica com a comédia de 
zombies «The dead don’t die», tam-
bém está a concurso. Mas vai haver 

mais gente na luta: o diretor artís-
tico do festival, Thierry Frémaux 
anunciou que novos títulos serão 
adicionados nos próximos dias, 
com direito a um filme de encerra-
mento.

Nas seções paralelas, com projeção 
hors-concours, Cannes assegurou 
os holofotes da música pop ao con-
vidar «Rocketman», a cinebiografia 
de Elton John, dirigida por Dexter 
Fletcher. Esta biopic musical do 
cantor de “Your song” será exibida 
com a presença dele no Palais des 
Festivals. Esta semana, a Para-
mount Pictures exibiu 15 minutos 
do filme no Rio de Janeiro: pelo 
pouco que se viu, a atuação de Ta-
ron Egerton é um convite ao Oscar.   

CANNES

A HIDDEN LIFE
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Nas Séances de Minuit (as famosas 
Midnight Scrrenings), o franco-ar-
gentino Gaspar Noé, que visitou o 
Rio de Janeiro em fevereiro, ataca 
de «Lux Aeterna». Nele, as atrizes 
Béatrice Dalle e Charlotte Gains-
bourg estrelam uma narrativa de 
50 minutos sobre bruxas. Para a 
seção Un Certain Regard, o cearen-
se Karim Aïnouz vai lançar «A vida 
invisível de Eurídice Gusmão», há 
um par de novas longas-metragens 
para ser julgado pela presidente do 
júri, a diretora libanesa Nadine La-
baki (de «Cafarnaum») e a sua equi-
pe. Foram adicionados a animação 
«La famosa invasione degli orsi», 
dirigido pelo desenhador Lorenzo 
Mattotti, de Itália, e o drama com 
foco na sororidade feminina «Od-

nazhdy v Trubchevske», de Larissa 
Sadilova, da Rússia.

Presidente do júri da Palma de 
2019, o realizador mexicano Ale-
jandro González Iñárritu (de “Bird-
man”) vai aplaudir o seu muso, o 
ator Gael García Bernal, na nova 
experiência dele como diretor, 
«Chicuarotes», sobre a adolescên-
cia no seu país. Iremos ter ainda, 
em projeção especial, o mestre chi-
leno dos documentários, Patricio 
Guzmán, com «La Cordillera De 
Los Sueños». Produzido por DiCa-
prio, o novo filme de Leila Conners, 
o .doc “Ice on Fire”, marca a volta da 
equipe de «The 11th hour» (2007) 
um estudo das crises climáticas do 
planeta.

Por fim, há um filme novo do bada-
lado Dan Krauss, que mexeu com 
o Festival de Tribeca, em NY, com 
«The Kill Team», sobre os crimes de 
guerra no Afeganistão. Em «Ward 
5B», o cineasta documenta o avan-
ço da SIDA nos EUA nos anos 1980. 
A Quinzena vai de 15 a 25 de no-
vembro e terá o diretor e compo-
sitor americano John Carpenter 
(de cults como «Halloween») como 
o homenageado deste ano. A mul-
tiartista Laurie Anderson participa 
do festival com uma instalação em 
realidade virtual criada em parce-
ria com Hsin-Chien Huang: «Go 
where you look! Falling off snow 
mountain». O nomeado da Palma 
de Ouro honorária será o mítico as-
tro Alain Delon.
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VINGADORES 
E N D G A M E

A Saga do Infinito é uma das mais 
bem-sucedidas da História do 
Cinema e, 10 anos depois, chega 
ao último capítulo. Os atores e 
os realizadores de «Vingadores: 
Guerra do Infinito» estão de 
volta e as expectativas nunca 
estiveram tão altas. Conheça, 
neste especial da METROPOLIS, 
os detalhes sobre um dos filmes 
mais aguardados da década, 
«Vingadores: Endgame». 

TATIANA HENRIQUES



banda-desenhada enfrentou uma 
grave crise financeira, o que fez com 
que fossem vendidos os direitos 
de vários personagens para serem 
adaptados para o Cinema, tendo o 
primeiro sido «Blade» (1998). Entre 
os heróis estavam também X-Men, 
Quarteto Fantástico e Homem-
Aranha. 

Em 2005, numa aposta arrojada, 
a Marvel resolveu arriscar 
e produzir os seus próprios 
filmes com personagens menos 
conhecidos do grande público na 

A GÉNESE
O Universo Cinematográfico Mar-
vel (UCM) já entrou na História 
da Sétima Arte como um dos fran-
chises mais bem-sucedidos de sem-
pre. Contudo, a verdade é que, em 
2005, eram muitas as dúvidas para 
embarcar em filmes de super-he-
róis. Embora obras como «X-Men» 
(2000) ou «Homem-Aranha» (2002) 
tenham tido receções positivas, o 
género não apresentava o sucesso 
que hoje ostenta. E nem a própria 
Marvel. 
Na década de 1990, a empresa de 

HISTÓRIA

Depois do estalar de dedos 
mortífero de Thanos em «Vin-
gadores: Guerra do Infinito», 
metade dos seres do Universo 
desapareceram. Os Vingadores 
sobreviventes precisam agora 
unir-se, mais uma vez, e tentar 
encontrar uma forma de restau-
rar a ordem no Universo, seja 
quais forem as consequências.
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época, como Homem de Ferro e 
Capitão América. Jon Favreau foi o 
realizador que assumiu o primeiro 
filme, «Homem de Ferro», e recorda 
a experiência algo conturbada: 
“Estávamos num terreno muito 
instável. Esse primeiro filme não 
poderia parecia mais pequeno ou 
caseiro. Estava constantemente a 
ser relembrado que, se fizéssemos 
asneira e não conseguíssemos pagar 
o empréstimo, o banco ficaria com 
todo o catálogo”. O empréstimo a 
que Favreau se refere foi o acordado 
com o Banco Merrill Lynch, no valor 

de 525 milhões de dólares, e em que 
estavam envolvidos os direitos de 
personagens como Black Panther e 
Doctor Strange.

UM PODEROSO
UNIVERSO
A estreia de «Homem de Ferro» 
(2008), realizado por Jon Favreau 
e com Robert Downey Jr. no papel 
principal, parecia, à partida, mais 
um comum filme de super-heróis. 
Na verdade, acabou por não o ser, 

de todo, dando início a uma das sa-
gas mais longas e bem-sucedidas de 
sempre da História do Cinema. Star 
Wars, Indiana Jones, James Bond, 
Missão Impossível, Harry Potter… 
Todas estas sagas são sinónimo de 
sucesso e longevidade, mas o UCM 
tem uma continuidade intrínseca 
que passa de filme para filme e são 
muitas as obras lançadas em pou-
co tempo, fazendo desta uma saga 
com contornos especiais. Além dis-
so, cada filme tem uma identidade 
própria, com uma aposta em rea-
lizadores diferentes, denotando-
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os 21 filmes a arrecadarem mais de 
18 mil milhões de dólares nas bi-
lheteiras mundiais.
Muito deste sucesso passa por Ke-
vin Feige, o manda-chuva do UCM 
(Presidente da Marvel Studios e 
produtor de todos os filmes da 
saga), que Joe Russo, um dos rea-
lizadores de «Vingadores: Endga-
me», considera como “um rebelde”. 
“A noção de construir todas estas 
histórias e tê-las entrelaçadas foi 
muito disruptiva. É uma grande 
experiência que poderia ter falha-
do em quase todas as etapas. Se um 
ou dois desses filmes não funciona-
rem, tudo acaba”, assinala.

-se em díspares tipos de tom. Por 
exemplo, «Guardiões da Galáxia» 
(2014), «Doutor Estranho» (2016) 
ou «Black Panther» (2018) são to-
dos filmes de super-heróis, mas di-
ferem bastante entre si.
E chega agora ao fim aquele que 
poderá ser considerado como o Pri-
meiro Capítulo desta narrativa ou 
“A Saga do Infinito”, como a Marvel 
denomina, e em que, de filme para 
filme, foi-se apresentando pistas e 
desenvolvimentos sobre as Pedras 
do Infinito, num plano de Thanos. 
Os números da saga são impressio-
nantes: ao todo, são 44 horas e 46 
minutos de entretenimento, com 

A SAGA DO INFINITO
«Vingadores: Endgame» marca 
o final desta Saga e Feige reve-
la que “queríamos levar a uma 
conclusão uma série de filmes 
de uma forma que nunca tinha 
sido feita”. Christopher Markus, 
um dos argumentistas de «Vin-
gadores: Endgame», acrescenta 
que “o UCM continua a existir. 
Trata-se de uma coisa f luida e 
em evolução, porque, como está 
tudo conectado, não podes fa-
zer reboot a um. Todas as partes 
têm que trabalhar em conjunto. 
As coisas continuam, mas, como 
na vida, as perdas são reais e a 
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Marvel», e representar pela pri-
meira vez em frente a lendas. 
Mas foi incrível”, sublinha a 
atriz. Sobre a obra, Larson diz 
que “só posso descrever como 
surreal”.

Os dois últimos filmes desta 
saga foram gravados um a se-
guir ao outro, com apenas três 
semanas de interrupção entre 
ambos. Contudo, Joe Russo reve-
lou, ainda, um aspeto curioso: o 
final de «Vingadores: Endgame» 
foi decidido antes de serem de-
finidos os últimos momentos de 
«Vingadores: Guerra do Infinito»: 

mudança é real”.
Este será também o primeiro fil-
me Vingadores que contará com 
a presença do mais novo ele-
mento do UCM: Capitão Marvel, 
interpretada por Brie Larson. 
Curiosamente, a atriz começou 
por filmar «Vingadores: Endga-
me» e só depois o filme a solo. 
“Esta obra vai sempre ser muito 
especial para mim porque foi a 
primeira vez que interpretei a 
Capitão Marvel. Filmámos pri-
meiro este filme, por isso tive 
de perceber quem era esta perso-
nagem sem um guião para este 
filme e sem guião para «Capitão 

“Quando estávamos a trabalhar 
em «Vingadores: Guerra do Infi-
nito» e «Vingadores: Endgame», 
a primeira coisa que fizemos foi 
definir o final de «Vingadores: 
Endgame», porque queríamos 
saber para onde íamos. É muito 
difícil contar uma história se não 
souberes para onde vais”.. Mark 
Ruffalo contou que gravou cinco 
finais diferentes para «Vinga-
dores: Endgame», sendo que os 
próprios atores não sabem exata-
mente qual será o final. Segundo 
os realizadores, apenas um ator 
recebeu o guião completo: Robert 
Downey Jr.
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O MARCANTE FINAL 
DE «VINGADORES: 
GUErra do Infinito»
«Vingadores: A Guerra do Infini-
to» foi um sucesso avassalador 
em todo o mundo, ao arrecadar 
mais de 2 mil milhões de dóla-
res nas bilheteiras, e mostrou 
um arrojo invulgar, fazendo de-
saparecer aos olhos dos especta-
dores metade dos personagens 
cujas histórias tinha construído 
nos últimos anos. E é assim que 
chegamos a «Vingadores: End-
game», que servirá de despedida 
de alguns dos heróis e de ligação 
para os que agora vão ganhar 

palco. O final de «Vingadores: 
Guerra do Infinito», marcado 
pelo estalar de dedos de Thanos 
e o desaparecimento de metade 
dos seres do Universo, tornou-
-se em algo marcante da cultu-
ra popular recente. Kevin Feige 
revela que estava totalmente 
confiante no final “até à segun-
da-feira antes do lançamento. 
Comecei a ficar muito nervoso 
e pensei: ‘O que fizemos?’”. O 
produtor assinala que, durante 
anos, muitos consideraram que 
este tipo de filmes era muito 
previsível, com os heróis a ga-
nhar sempre, o que acabou por 

não acontecer neste caso. O pro-
tagonista do tal estalar de de-
dos, Thanos, é interpretado por 
Josh Brolin e o próprio confessa 
que só descobriu o final na es-
treia do filme.

O famoso “Snap” teve origem no 
livro de banda-desenhada Infi-
nity Gauntlet, de Jim Starlin e 
publicado em 1991, tendo sido 
algo que os cineastas conside-
raram implementar na saga há 
já algum tempo, como afirma 
Feige: “Falámos sobre esse final 
durante anos e anos. Foi o moti-
vo pelo qual adaptámos Infinity 
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Gauntlet. O que poderíamos fa-
zer de mais chocante? Encerrar o 
filme com o Snap”. Todavia, num 
processo muito inicial, pensou-se 
numa ideia alternativa e apenas 
usar o estalar de dedos no final 
do primeiro ato de «Vingadores: 
Endgame». 

A forma como metade dos perso-
nagens desaparece foi também 
algo muito pensado pela equipa 
do filme, mais concretamente 
por Dan DeLeeuw, o supervisor 
de efeitos especiais, e também 
os restantes elementos do de-
partamento, que “se lembraram 

do efeito de cinzas”, como con-
ta Kevin Feige. “Não queríamos 
apenas que as pessoas desapare-
cessem e que os telespectadores 
pensassem que tinham sido tele-
transportados para algum sítio. 
Tinha que ser algo mais perma-
nente do que isso”, acrescenta. O 
co-argumentista Stephen McFee-
ly assinala que “uma das primei-
ras decisões foi que não podemos 
deixar intactos os personagens 
da nossa saga”.

Entre os personagens que de-
sapareceram, houve alguns es-
pecialmente marcantes para os 

fãs, como Black Panther - que 
Feige considera ter sido “cho-
cante para as pessoas” -, e Ho-
mem-Aranha, que se revelou um 
momento muito emocional e que 
“foi filmado no primeiro ou se-
gundo dia do que viria a ser um 
processo de quase dois anos”. “A 
reação dos fãs ao final de «Vinga-
dores: Guerra do Infinito», quan-
do metade dos seus personagens 
favoritos se transforma em pó, 
foi um bom indicador de ligação 
emocional que o mundo tem com 
esses personagens”, assinala Ke-
vin Feige.
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A ÚLTIMA BATALHA 
Muitos personagens desaparece-
ram, mas sobreviveram os seis 
Vingadores originais: Homem de 
Ferro, Capitão América, Viúva Ne-
gra, Thor, Hulk e Gavião Arqueiro. 
Tal não é uma coincidência, já que 
«Vingadores: Endgame» vai encer-
rar a história destes heróis em par-
ticular. “Os seis originais são o foco 
de «Vingadores: Endgame» de uma 
forma muito pessoal e emocional”, 
sublinha Kevin Feige.

Anthony Russo, um dos realiza-
dores da obra, refere que “esta-
mos muito comprometidos com o 
final do filme. Consideramos que 
as histórias perdem o seu signi-
ficado, relevância e impacto se as 
consequências não forem reais. 
Para nós, ao avançar para «Vinga-
dores: Endgame», o foco passa por 
uma história sobre como os per-
sonagens lidam com a perda. Eles 
viveram perda massiva, verdadei-
ra e devastadora em «Vingado-
res: Guerra do Infinito», o que foi 
uma experiência única para todos. 
Como é que uma pessoa ultrapas-
sa esse momento? Como é que um 
herói ultrapassa esse momento? A 
forma como escrevemos esta histó-
ria parte do pressuposto de como é 
que todos, a nível individual, está a 
lidar com essa experiência, e como 
o podem fazer coletivamente”. Joe 
Russo realça também a importân-
cia deste conjunto de super-heróis 
na atualidade: “O que gostamos 
nos Vingadores é que eles são um 
grupo eclético de personagens que 
se unem por um propósito comum. 
Penso que essa é a mensagem de 
unidade. E o que é ótimo é que o fil-
me é tão popular agora - num mo-
mento em que o nacionalismo está 
a percorrer o mundo e as pessoas 
estão a voltar ao individualismo -, 
sendo um sinal de que as pessoas, 
em grande número, apoiam a uni-
dade e um sentido de comunidade”.

DIFERENTE TOM
Embora seja uma sequela direta 
de «Vingadores: Guerra do Infi-
nito», este novo filme será muito 
diferente do anterior a vários ní-
veis, com tom e estrutura diferen-
tes. Stephen McFeely justifica as 
mudanças: “«Vingadores: Guerra 
do Infinito» tinha 23 pessoas no 
poster. Isso ditou um certo tipo de 
ritmo e um certo tipo de filme. Há 
apenas nove pessoas no poster de 
«Vingadores: Endgame». Por isso, 
talvez seja possível fazer um dife-
rente tipo de narrativa”. 

Joe Russo destaca que “o filme é 
definitivamente único no tom. Tem 
o seu próprio espírito, que é dife-
rente em relação ao «Vingadores: 
Guerra do Infinito», por isso é que 
fiquei inclinado para dividirmos os 
filmes”. “É contado de um diferente 
ponto de vista”, acrescentou.

«Vingadores: Endgame» será o fil-
me mais longo do UCM e Joe Rus-
so explica que “são 10 anos de uma 
das maiores experiências da His-
tória do cinema a chegarem à sua 
conclusão e é uma narrativa épica 
que se encaixa bem em três horas”. 
Anthony Russo revelou ainda que 
não existiu muita pressão para 
cortar a duração do filme: “Eu e o 
Joe gostamos de narrativas pro-
pulsivas. Gostamos de manter as 
coisas concisas e focadas, e de dar 
ao público uma viagem e pêras. 
Mas, para este filme, ninguém nos 
pressionou para o cortar. Normal-
mente, somos nós que nos pressio-
namos”.
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MARKETING
IRREVERENTE
A estratégia de marketing do UCM 
é, no mínimo, invulgar. Assim, em-
bora haja muitos trailers e imagens 
promocionais, pouco ou nada é re-
velado sobre a verdadeira história 
do filme. E, quando se trata dos 
irmãos Russo como realizadores, 
a situação torna-se ainda mais in-
trincada, já que os próprios trailers 
nem sempre são totalmente reais. 
Por exemplo, num dos trailers de 
«Capitão América: Guerra Civil» 
(2016), o Homem-Aranha foi reti-
rado de uma das cenas, quando, na 
verdade, foi uma das participações 
mais marcantes. Já num trailer de 
«Vingadores: Guerra do Infinito», 
Hulk foi colocado em Wakanda a 
lutar com os restantes heróis. Ao 
longo da narrativa, apenas Bruce 
Banner permanece do início ao fim.

“Usamos todo o material que te-
mos disponível para criar um trai-
ler. Olhamos para ele como uma 
experiência muito diferente em 
relação ao filme e julgo que o públi-
co consegue prever tanto agora que 
tem de se ser muito inteligente na 
forma como se faz um trailer por-
que alguém pode vê-lo e simples-
mente saber o que vai acontecer”, 
revela Joe Russo. Por este motivo, 
os realizadores confessam que até 
chegaram a ponderar não haver 
qualquer tipo de possibilidade ao 
filme, como explica Joe Russo: 
“Falámos em várias dimensões de 
marketing. O que é mais importan-
te para nós é preservar a surpresa 
da narrativa”. Assim, há cenas que 
são usadas exclusivamente para os 
trailers, tendo também em conta a 
abundância de cenas filmadas.
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FUTURO DO UCM
O UCM está a chegar ao final da 
Fase 3 e ainda muito pouco se 
sabe sobre a próxima. Por agora, 
a única obra que já está filmada 
além de «Vingadores: Endgame» 
e que até tem data de estreia é 
«Homem-Aranha: Longe de Casa», 
filme realizado por Jon Watts que 
chegará aos cinemas portugueses a 
4 de julho. Tom Holland volta a ser 
o protagonista e o elenco conta com 
nomes portentosos, como Samuel L. 
Jackson, Jake Gyllenhaal, Michael 
Keaton, Marisa Tomei, Cobie 
Smulders ou Jon Favreau. Segundo 

Kevin Feige, este será o filme que vai 
encerrar a Fase 3.
Para a Fase 4, está em andamento 
o muito aguardado filme a solo 
de Natasha Romanoff, «Viúva 
Negra», com Scarlett Johansson 
no papel principal, e, ainda, «The 
Eternals» e «Shang-Chi», um herói 
de descendência asiática. O terceiro 
capítulo de Guardiões da Galáxia 
e as sequelas de Black Panther e 
Doctor Strange também poderão 
estar nos planos. Kevin Feige explica 
que, no futuro do UCM, “os filmes 
vão ter personagens já conhecidos. 
Alguns personagens secundários 

vão assumir o papel principal, 
enquanto novos personagens vão 
ser introduzidos. A recompensa do 
trabalho em todos estes filmes é que 
podemos tentar fazê-lo novamente 
e de forma diferente, aprendendo 
com os nossos erros e tentar algo 
que não tentámos antes”. 

Os seis Vingadores originais, 
protagonistas de «Vingadores: 
Endgame», darão, assim, palco 
a novos heróis, alguns deles já 
apresentados ao público, como 
Capitão Marvel, Black Panther, 
Homem-Aranha ou Doctor Strange, 
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mas outros ainda serão introduzidos 
no UCM, como, por exemplo, 
Deadpool, interpretado por Ryan 
Reynolds, que já mostrou ter muito 
interesse por parte do público nos 
dois filmes ainda lançados sob 
a âncora da FOX. Não obstante, 
Joe Russo garante que “o futuro 
dos filmes será mais inclusivo. A 
diversidade, tanto à frente como 
atrás das câmaras, será o padrão de 
ouro”.

A ficção da Marvel vive também além 
do Cinema, como são exemplos as 
séries «Agent Carter», «Os Agentes 

S.H.I.E.L.D.», «Demolidor», «Jessica 
Jones», «Luke Cage», «Punho de 
Ferro» e «Os Defensores». Ainda 
este ano, a Disney vai apostar num 
novo projeto, o Disney Plus, um 
novo serviço de streaming, para 
o qual estão já a ser produzidas 
séries exclusivas e que terão ligação 
ao UCM, recorrendo, inclusive, 
aos mesmos atores. Falamos, 
por exemplo, de séries com Loki 
e Feiticeira Escarlate, que serão 
interpretados, respetivamente, por 
Tom Hiddleston e Elizabeth Olsen. 
Feige realça que “estes episódios vão 
interligar-se com os filmes de uma 

maneira muito grande. É uma forma 
completamente nova de storytelling 
com que podemos jogar e explorar”.

Já os realizadores Joe e Anthony 
Russo vão afastar-se, pelo menos 
para já, da Marvel e criaram, em 
conjunto, os estúdios Agbo, tendo 
contratado os argumentistas 
Christopher Markus e Stephen 
McFeely. Já há alguns filmes 
a ser preparados e que terão a 
participação de Vingadores, como 
«Dhaka», com Chris Hemsworth, 
e «17 Bridges», protagonizado por 
Chadwick Boseman.
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Tony Stark, mais conhecido como 
Homem de Ferro, um milionário 
narcisista, mas que desperta os 
seus valores morais e que se sa-
crifica quando necessário, é um 
dos principais heróis do UCM. Na 
verdade, foi o seu primeiro filme 
a solo que deu início à saga, de-
vendo-se muito do seu sucesso 
ao ator que lhe dá vida: Robert 
Downey Jr. Já com uma longa 
carreira, os primeiros passos na 
interpretação foram dados ainda 
enquanto criança no filme «Pou-
nd» (1970), realizado pelo seu 
pai, Robert Downey Sr. 
Ao longo do tempo, foi apostan-

do em papéis muito diferentes 
entre si, oscilando entre o drama 
e a comédia. Prova disso mesmo 
são os papéis pelos quais recebeu 
a nomeação para Óscar: o biopic 
«Chaplin» (1992), na categoria de 
Melhor Ator Principal, e «Tem-
pestade Tropical» (2008), em que 
foi indicado para a estatueta de 
Melhor Ator Secundário, numa 
comédia irreverente e marcan-
te. Foi também no ano de estreia 
desse filme que se apresentou, 
pela primeira vez, como Homem 
de Ferro, um papel que lhe ga-
rantiu uma nova evolução na sua 
carreira, tornando-se num dos 

Nome: Tony Stark
Criado por: Stan Lee, Larry Lie-
ber, Don Heck e Jack Kirby
Primeira aparição na banda-de-
senhada: Tales of Suspense #39 
(março de 1963)
Presenças no UCM: «Homem de 
Ferro» (2008), «Homem de Fer-
ro 2» (2010), «Os Vingadores» 
(2012), «Homem de Ferro 3» 
(2013), «Vingadores:
A Era de Ultron» (2015), «Ca-
pitão América: Guerra Civil» 
(2016), «Homem-Aranha: Re-
gresso a Casa» (2017), «Vinga-
dores: Guerra do Infinito» (2018)

HOMEM DE FERRO
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atores mais conhecidos e bem pa-
gos do mundo.
Com uma presença carismática 
e magnetizante, Homem de Fer-
ro conquistou o público e crítica 
e é também o personagem com 
mais tempo de antena ao longo 
do UCM. Ao todo, o herói esteve 
presente em 4 horas, 20 minutos 
e 15 segundos. De filme para fil-
me, Homem de Ferro tornou-se 
cada vez mais complexo, passan-
do de uma renitência inicial para 
assumir por completo o seu papel 
de herói. Ganhou também o papel 
de mentor do jovem Homem-Ara-
nha, criando um dos momentos 

mais emocionais da saga quando 
o aracnídeo desaparece no final 
de «Vingadores: Guerra do Infi-
nito». O ator revela que esse fil-
me “foi louco”, mas “Vingadores: 
Endgame» vai ser o nosso melhor 
momento”. “Estou feliz por fazer 
parte do momento cultural que 
aí vem”, revela. O ator confessou 
que, na sua opinião, “os últimos 
8 minutos de «Vingadores: End-
game» são os melhores desta jor-
nada inteira, porque todos estão 
envolvidos. Fiquei encantado”.
Robert Downey Jr. interpreta 
um líder, mas acaba por também 
sê-lo atrás das câmaras com os 

restantes atores, como com Chris 
Evans e Chris Pratt, que ajudou 
a integrar. O ator assinala que a 
relação com o elenco “tem sido 
muito abençoada” e até aborda o 
impacto de outro protagonista, 
Chris Evans, referindo que “quer 
ele acredite ou não, é a razão pela 
construção de todos estes mun-
dos. A começar pelos Vingado-
res, passando por Guardiões da 
Galáxia e Black Panther. As pes-
soas costumam dizer que eu sou o 
progenitor de todo este universo. 
Mas, se querem falar em termos 
de team building e enquanto a 
narrativa criativa mais bem suce-
dida da história do cinema, ele foi 
a peça fundamental”. Apesar da 
discórdia entre Capitão América 
e Homem de Ferro em «Capitão 
América: Guerra Civil», um dos 
filmes mais elogiados da saga, foi 
até Robert Downey Jr. que con-
venceu Evans a juntar-se à saga, 
criando-se uma forte amizade 
entre os dois. Para o futuro, não 
é garantido se Homem de Ferro 
continuará a figurar no Universo, 
mas o certo é que já tem o seu lu-
gar mais do que seguro como um 
dos principais heróis na base da 
saga.
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O ator norte-americano Chris 
Evans começou a sua carreira com 
a participação na curta-metragem 
«Biodiversity: Wild About Life!» 
(1997), participando depois em 
vários filmes de comédia e ação, 
arriscando-se também como rea-
lizador em «Antes do Adeus» 
(2014). Evans é também um dos 
poucos que contam com dois su-
per-heróis no currículo. Antes de 
Capitão América, o ator deu vida 
a Johnny Storm (Tocha Humana) 
em «Quarteto Fantástico» (2005) 
e «Quarteto Fantástico e o Surfis-
ta Prateado» (2007), um herói com 
menos constrições morais que Ro-
gers. Não obstante, foi mesmo o 
Capitão América que lhe mudaria a 
carreira e que o tornou conhecido 
em todo o mundo. Contudo, a ver-
dade é que o ator estava muito reti-
cente em aceitar o papel, chegando 
mesmo a declinar a proposta da 
Marvel por duas vezes.
A procura da Marvel pelo seu Ca-
pitão América começou no início 
de 2010. Evans não estava na lista 
inicial, justamente por já ter in-
terpretado um herói do Quarteto 
Fantástico na era pré-UCM. Feige 
refere que, “à medida que conti-
nuávamos e não encontrávamos, 
voltámos às listas iniciais. E isso 
levou-nos de volta ao Chris. E pen-
sei, ‘Bem, Patrick Stewart inter-
pretou Jean-Luc Picard e Charles 
Xavier. Harrison Ford interpretou 
Han Solo e Indiana Jones. O que é 
que importa?’”. Evans viria a recu-
sar uma proposta para nove filmes 
e depois para seis, numa posição 
que manteve após visitar a Marvel 
Studios: “Vês os filmes e vês os uni-
formes, e é altamente. Mas acordei 
depois de dizer que não e senti-me 
bem, duas vezes”. “Receber esta 
oferta era a epítome da tentação. 
Era 'a oferta', em grande escala. Era 

suposto dizer não a isto. Senti que 
era o mais acertado”, recorda. O 
ator só se deixou convencer quan-
do outro herói entrou em ação, 
com uma chamada de Robert Dow-
ney Jr. a fazê-lo mudar de ideias. 
Quando aceitou, Evans procurou 
também de imediato um psicotera-
peuta para o ajudar a enfrentar os 
desafios que a decisão acarretou.
O “Primeiro Vingador” e um sím-
bolo de moralidade, Capitão Amé-
rica é um dos principais baluartes 
da Saga do Infinito do UCM, tendo 
assumido desde cedo esta posição, 
taco a taco com o Homem de Fer-
ro. Ao longo dos filmes, o perso-
nagem passou por muitas perdas, 
precisou encaixar-se numa nova 

fase temporal (Capitão América 
foi congelado na década de 1940 e 
só foi encontrado muitas décadas 
depois) e ser um líder para muitos 
outros super-heróis em várias mis-
sões para salvar a Terra. 
Os filmes a solo de Capitão Amé-
rica são dos mais importantes na 
saga , variando um pouco de estilo 
entre si. «Capitão América: O Sol-
dado do Inverno» é um dos mais 
elogiados da crítica, numa obra que 
se traduz numa espécie de thriller 
e que mostra um dos principais 
capítulos da saga, com a queda da 
S.H.I.E.L.D., além de ser a estreia 
dos irmãos Russo na realização de 
um filme UCM. «Capitão América: 
Guerra Civil», por seu lado, repre-
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senta a base da história que deu 
origem a «Vingadores: Guerra do 
Infinito», já que mostrou a profun-
da discórdia dos heróis, que perde-
ram força ao não estarem unidos.
Foram muitos os desafios, mas o 
herói nunca baixou o seu escudo 
e perdeu a esperança. Até agora. 
A última frase de «Vingadores: 
Guerra do Infinito», “Ó Deus”, é 
justamente dita por ele, acompa-
nhada por um rosto perdido e pro-
fundamente abalado. Christopher 
Markus destaca que o persona-
gem “é o barómetro para a equipa. 
Olhas para o Capitão América e, se 
ele ainda está a lutar, continuas a 
lutar. Mas, se ele está sentado no 
chão a dizer “Ó Deus”, isso signifi-

ca que estás perdido”. Chris Evans 
diz que “todos estão a dar o seu 
melhor para se manterem firmes, 
mas é uma batalha perdida. Per-
demos e não estamos habituados 
a perder”. “Arrasaram-nos mesmo. 
Não só literalmente, mas também 
moral e emocionalmente”, acres-
centa. Sinal deste derrube emocio-
nal é que, no início de «Vingadores: 
Endgame», encontramos Steve 
Rogers num encontro para sobre-
viventes, sem norte. Evans salien-
ta que “a parte boa é que é sempre 
mais fácil reconstruir as pessoas 
depois de elas terem sido quebra-
das. É isso que a Marvel faz muito 
bem. É a réstia de esperança que 
todos procuram”. 

Nome: Steve Rogers
Criado por: Joe Simon e Jack 
Kirby
Primeira aparição na banda-de-
senhada: Captain America Co-
mics #1 (dezembro de 1940)
Presenças no UCM: «Capitão 
América: O Primeiro Vingador» 
(2011), «Os Vingadores» (2012), 
«Capitão América: O Soldado do 
Inverno» (2014), «Vingadores: A 
Era de Ultron» (2015), «Capitão 
América: Guerra Civil» (2016), 
«Homem-Aranha: Regresso a 
Casa» (2017), «Vingadores: Guer-
ra do Infinito» (2018)

CAPITÃO AMÉRICA
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Bruce Banner é um génio, um cien-
tista que é atingido por raios gama 
e que se transforma em Hulk, um 
dos personagens mais poderosos 
da Marvel, com força e resistência 
sobre-humanas. A história do per-
sonagem teve várias adaptações em 
séries e filmes de animação, mas 
também em imagem real, na forma 
de série e telefilmes. No grande ecrã, 
o personagem foi interpretado por 
Eric Bana em «Hulk» (2003) e depois 
por Edward Norton em «O Incrível 
Hulk» (2008), já integrado no UCM. 
A obra teve receções mistas, pelo que 
a vez seguinte em que o herói apare-
ceu na saga teve um novo ator a dar-
-lhe vida: Mark Ruffalo.

O ator norte-americano é um dos 
mais proeminentes intérpretes em 
Hollywood, numa carreira marcada 
por versatilidade e papéis carismá-
ticos. A estreia deu-se no episódio 
da série «CBS Summer Playhouse», 
em 1989, e, desde então, vai deam-
bulando entre géneros, tendo já sido 
nomeado para três Óscares na cate-
goria de Melhor Ator Secundário, por 

HULK

«Os Miúdos Estão Bem» (2010), «Fo-
xcatcher» (2014) e «O Caso Spotli-
ght» (2015). Hulk foi a sua entrada 
rompante nos filmes de super-he-
róis: “Julgo que um dos aspetos que 
tornam estes filmes emocionantes é 
que eles se inclinam para a narrativa 
do bem contra o mal. Conseguimos 
transcender algumas das narrativas 
divisivas que estão a acontecer ago-
ra. Estas histórias tocam tipos muito 
diferentes de pessoas com diferentes 
tipos de crenças”.
Mark Ruffalo é também muito co-
nhecido pelo facto de revelar, com 
alguma facilidade, alguns spoilers 
sobre os filmes da saga, como, por 
exemplo, quando transmitiu, por 
engano, 10 minutos de «Thor: Rag-
narok» na antestreia ou quando con-
tou numa entrevista que metade dos 
personagens de «Vingadores: Guerra 
do Infinito» iria morrer. Não obstan-
te, o ator contou que, na verdade, só 
ficou mesmo a saber que o seu per-
sonagem iria sobreviver ao estalar de 
dedos de Thanos no final do filme, já 
que ele chegou a gravar uma cena em 
que acontecia o contrário.

Nome: Bruce Banner
Criado por: Stan Lee e Jack Kirby
Primeira aparição na banda-de-
senhada: The Incredible Hulk #1 
(maio de 1962)
Presenças no UCM: «Os Vinga-
dores» (2012), «Vingadores: A Era 
de Ultron» (2015), «Thor: Ragna-
rok» (2017), «Vingadores: Guerra 
do Infinito» (2018)
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O personagem com a pontaria 
mais certeira da Marvel, Clinton 
Barton, é um dos seis Vingadores 
originais e terá em «Vingadores: 
Endgame» uma nova identidade. 
Em «Os Vingadores», o persona-
gem teve bastante importância na 
narrativa, tendo sido manipulado 
por Loki, assumindo depois uma 
posição de mentoria dos novos 
membros da equipa em «Vingado-
res: A Era de Ultron» e «Capitão 
América: Guerra Civil»: O persona-
gem não marcou presença em «Vin-
gadores: Guerra do Infinito», mas o 
que aconteceu no estalar de dedos 
de Thanos foi tão grave que o levou 
a assumir uma nova postura e a 
identidade de Ronin. “A narrativa 
é louca, não se sabe o que esperar”, 
alerta Jeremy Renner sobre o novo 
filme.

O ator norte-americano volta a 
interpretar o herói, mas a sua car-
reira passa por muito mais do que 
blockbusters. «Sim, Senhor Reitor» 
(1995) marcou a sua estreia na 
representação, seguindo-se parti-

GAVIÃO ARQUEIRO

cipações em séries e filmes, tendo 
sido nomeado para o Óscar de Me-
lhor Ator Principal por «Estado de 
Guerra» (2008) e de Melhor Ator 
Secundário por «A Cidade» (2010). 
Clinton Barton é o personagem que 
tem contribuído para que o ator ga-
nhe também um maior reconheci-
mento mundial pelo público.

O herói, tal como Viúva Negra, é dos 
poucos elementos da equipa que 
não têm superpoderes. São ambos 
espiões da S.H.I.E.L.D. e consegui-
ram elevar-se na equipa pelas suas 
capacidades enquanto estrategas e 
de luta, mas não têm poderes como 
os outros, o que o ator não vê como 
algo negativo, pelo contrário. “Es-
tou muito contente com o persona-
gem sobre o qual aprendi e passei 
a entender. Adoro a ideia de inter-
pretar um super-herói que não tem 
superpoderes. Acho que isso é real-
mente incrível, porque as pessoas 
conseguem identificar-se”, revela, 
acrescentando que “o que adoro no 
Clint, enquanto personagem, é que 
ele é muito acessível”.

Nome: Clinton Barton
Criado por: Stan Lee e Don Heck
Primeira aparição na banda-de-
senhada: Tales of Suspense #57 
(setembro de 1964)
Presenças no UCM: «Os Vinga-
dores» (2012), «Vingadores: A Era 
de Ultron» (2015), «Capitão Amé-
rica: Guerra Civil» (2016)
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O australiano Chris Hemsworth 
iniciou a sua carreira ainda en-
quanto criança, com uma partici-
pação na série «Neighbours», em 
1992, integrando depois o elenco 
de outras séries, até conseguir 
o seu primeiro papel com mais 
destaque em «Star Trek» (2009). 
Depois, surgiu «Thor» (2011), pro-
jetando-o para o sucesso mundial. 
Enquanto interpretava o herói 
no UCM, Hemsworth foi partici-
pando também em muitos outros 
filmes, como «A Branca de Neve e 
o Caçador» (2012), «Rush - Duelo 
de Rivais» (2013), «No Coração 

do Mar» (2015), «Caça-Fantas-
mas» (2016), «Sete Estranhos no 
El Royale» (2018) e vai também 
protagonizar «Homens de Negro: 
Força Internacional».

De todos os Vingadores originais, 
Thor foi dos que mais enfrentaram 
mudanças. O herói começou por 
lutar por ser merecedor de ser o 
rei de Asgard, integrou-se na Terra 
e, depois, precisou de se reinven-
tar para poder sobreviver a mui-
tas perdas e contratempos. Uma 
das principais assenta no final de 
«Vingadores: Guerra do Infinito», 

já que Thor por pouco não con-
seguiu destruir Thanos (o herói 
acertou no peito, permitindo que 
o vilão estalasse, na mesma, os 
dedos). O personagem “sente mui-
ta culpa”, revela Stephen McFeely. 
O ato de Thanos causou enormes 
danos e “as pessoas ainda estão a 
tentar lidar com isso”, revela Chris 
Hemsworth.

Thor é também um dos exemplos 
mais marcantes da diversidade 
estilística do UCM. Cada um dos 
seus três filmes foi assinado por 
diferentes realizadores («Thor», 

V
IN

G
A

D
O

R
E

S
 E

N
D

 G
A

M
E



2011, por Kenneth Branagh; 
«Thor: O Mundo das Trevas», 
2013, por Alan Taylor; e «Thor: 
Ragnarok», 2017, por Taika Wai-
titi). As duas primeiras obras têm 
um tom e estrutura algo seme-
lhante, mas o terceiro é uma revo-
lução, introduzindo uma grande 
dose de comédia ao cânone da 
narrativa de Thor, muito devido ao 
realizador Waititi, que soube apro-
veitar o jeito do protagonista para 
cenas mais divertidas. O resultado 
é uma obra mais leve sem perder a 
intensidade narrativa.
Não é certo qual será o papel do 

ator no futuro da saga e não es-
tão previstos, de momento, novos 
filmes com a presença do herói. 
Hemsworth aborda esta questão e 
o forte envolvimento que tem com 
o personagem: “Eu interpretaria 
Thor o tempo que me fosse per-
mitido. Adorei, mas a combinação 
dos personagens no que a Marvel 
chama de Fase 3, a interação entre 
tantas personagens, não vai voltar 
a acontecer. Quem sabe o que o fu-
turo reserva, se vão fazer preque-
las ou sequelas. Estaria disponível 
para qualquer coisa, mas neste 
momento, é o final”.

THOR

Nome: Thor Odinson
Criado por: Stan Lee, Larry Lie-
ber e Jack Kirby 
Primeira aparição na banda-de-
senhada: Journey Into Mistery 
#83 (agosto de 1962)
Presenças no UCM: «Thor» (2011), 
«Os Vingadores» (2012), «Thor: O 
Mundo das Trevas» (2013), «Vin-
gadores: A Era de Ultron» (2015), 
«Thor: Ragnarok» (2017), «Vinga-
dores: Guerra do Infinito» (2018)
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Uma das mais renomadas atrizes 
da sua geração, a norte-americana 
Scarlett Johansson é uma mestre de 
espionagem no UCM enquanto Viú-
va Negra, mas é também perita na 
gestão da sua carreira. Ao longo do 
tempo, a atriz foi escolhendo perso-
nagens e géneros muito diferentes 
entre si, alternando entre blockbus-
ters e filmes independentes. A 
estreia ocorreu ainda enquanto 
criança, em «North, o Puto Mara-

vilha» (1994), e não mais parou. 
Colaborou com vários realizadores, 
deu voz a personagens de filmes de 
animação e até foi a musa de Woo-
dy Allen em algumas obras do re-
nomado cineasta. Da sua já longa 
carreira, são vários os importantes 
papéis que desempenhou, como «O 
Amor É um Lugar Estranho» (2003), 
«Match Point» (2005), «O Terceiro 
Passo» (2006), «Debaixo da Pele» 
(2013), «Lucy» (2014), «Salve, Cé-

VIÚVA NEGRA

Nome: Natasha Romanoff
Criado por: Stan Lee, Don Rico e 
Don Heck
Primeira aparição na banda-de-
senhada: Tales of Suspense #52 
(abril de 1964)
Presenças no UCM: «Homem de 
Ferro 2» (2010), «Os Vingadores» 
(2012), «Capitão América: O Sol-
dado do Inverno» (2014), «Vin-
gadores: A Era de Ultron» (2015), 
«Capitão América: Guerra Civil» 
(2016), «Vingadores: Guerra do 
Infinito» (2018)
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sar!» (2016) ou «Ghost in the Shell 
- Agente do Futuro» (2017).

Natasha Romanoff foi, durante al-
gum tempo, a principal heroína fe-
minina do UCM e conquistou, desde 
início, a simpatia dos fãs. Hoje é 
indubitável a forte influência que 
Johansson teve na construção da 
personagem, mas a verdade é que a 
atriz não foi a primeira opção para 
interpretar o papel, mas sim a britâ-

nica Emily Blunt. Sobre a persona-
gem que ajudou a catapultar o seu 
percurso, Johansson conta que Na-
tasha, em «Vingadores: Endgame», 
“está um pouco magoada, por causa 
de tudo aquilo por que passou”. Não 
obstante, “a Nat é uma pessoa muito 
pragmática e está à procura de res-
postas”.

Scarlett Johansson destaca que o 
último filme da saga do Infinito 

mostra “os maiores riscos que os 
Vingadores já enfrentaram”. Numa 
perspetiva mais pessoal, a atriz diz 
que “parece o final de uma era. São 
22 filmes, uma década de trabalho, 
e nunca vais ter isto novamente”. 
“Na passada década, voltava, mais 
ou menos de dois em dois anos, a 
este pilar de suporte que é a família 
Marvel, pelo que saber que não vai 
mais existir neste contexto é agri-
doce”, confessa.
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Criado em 2002, a partir de 
uma proposta do ator Robert De 
Niro, apoiada pelo diretor Mar-
tin Scorsese, a fim de driblar a 
ressaca moral deixada pelo 11 
de Setembro, o Festival de Tri-
beca é respeitado como sendo 
uma celebração anual da diver-
sidade da produção audiovisual 
que reúne curtas e longas, além 
de séries de TV e projetos de 
realidade virtual.

RODRIGO FONSECA

EM NOVA IORQUE

A HBO em Tribeca é uma força 
soberana, sem abrir espaço para 
a Netflix. Tem o selo do canal em 
«What’s My Name: Muhammad 
Ali», o documentário de Antoine 
Fuqua sobre o mítico pugilista. 
O foco dos debates sobre TV es-
tava na forma de se diversificar 
o repertório dos canais a cabo e 
redes abertas com produtos de 
género: há novelas e mini-séries 
que antes seriam qualificadas 
apenas como drama e que, hoje, 
misturam-se em géneros como o 
suspense e o terror. O tema zom-
bies é omnipresente, assim como 
o tema da degradação da esperan-

ça para jovens negros na luta pela 
ascensão através do estudo ou do 
trabalho. 

É esse o foco de «Gully», uma das 
ficções mais badaladas entre as 
longas exibidas no festival, tendo o 
brasileiro Adriano Goldman como 
o seu director de fotografia: nos 
seus 90 ásperos minutos, o drama 
de Nabil Elerdkin (iraniano radi-
cado nos EUA) acompanha o quo-
tidiano de três amigos numa Los 
Angeles pautada pela violência. O 
preconceito racial é um dos focos 
da trama, que aborda o abuso se-
xual de um adolescente afro-ame-
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ricano por um intelectual branco. 
Christoph Waltz, ator duas vezes 
laureado com o Oscar (por «Saca-
nas Sem Lei» e «Django Libertado») 
lançou sábado em Tribeca o seu 
primeiro filme como realizador: 
«Georgetown», com Vanessa Red-
grave. Uma comédia baseada num 
artigo de jornal sobre um “social 
climber”. A influência do jornalis-
mo é grande nas tramas. Margot 
Robbie inspirou-se em manchetes 
de um jornal dos anos 1930 no filme 
que abalou Tribeca: «Dreamland». 
Misto de western com «Bonnie & 
Clyde» (1967), a longa de Miles 
Joris-Peyrafitte recria a América 

de culto pela sua riqueza literária e 
sua etnografia como “In Patagonia” 
(1977). Chatwin (1940-1989) dei-
xou como herança para seu o amigo 
germânico responsável por cults 
como «Aguirre, a cólera de Deus» 
(1972) a mochila que o acompa-
nhava pelas suas andanças pelo 
planeta, em expedições arqueoló-
gicas e paleontólogas. O novo fil-
me do cineasta é uma revisão das 
recordações que o autor britânico 
colecionou.  

Tribeca ainda conferiu o novo exer-
cício autoral de Abel Ferrara («Po-
lícia Sem Lei» (1992)) pela seara 

da Grande Depressão a partir dos 
feitos de uma assaltante de bancos, 
Allison Wells (Margot) cuja cabeça 
vale US$ 20 milhões entre os caça-
dores de recompensas.  

Após ter abanado as certezas polí-
ticas dos americanos sobre a extin-
ta URSS com a projeção em Tribeca 
de «Meeting Gorbachev», o alemão 
radicado em LA Werner Herzog 
voltou a provocar o festival com 
um segundo título documental no 
evento: «Nomad: In the footsteps 
of Bruce Chatwin». A produção res-
gata as memórias do escritor inglês 
responsável por livros de viagem 
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dos documentários: «The projectio-
nist», uma radiografia do wildest 
side de Nova York a partir das his-
tórias de Nick Nicolaou, um exibi-
dor de filmes que começou na cena 
adulta. Ele é uma memória viva das 
transformações da cidade. Ainda 
chamou atenção o trabalho delica-
do da diretora Katherine O’Brien 
com Simon Pegg, numa atuação 
digna de Oscar, distante de sua 
habitual linha cómica, em «Lost 
transmissions». Ele vive um exe-
cutivo da indústria da música, com 
uma esquizofrenia galopante, que 
se aproxima de uma jovem compo-
sitora (Juno Temple) com potencial 
para virar uma estrela.  

Apresentador de um debate com 
Guillermo Del Toro acerca da im-
portância da fantasia nas telas nos 
dias de hoje, Alec Baldwin ainda 
levou ao festival de NY um dos fil-
mes mais badalados entre os 200 
títulos da programação: o policial 
«Crown Vic», sobre uma vingança 
de um policia. 

“Estar neste lugar tão especial 
lançando um filme que quebra as 
expectativas é importante, por 
muitos aspectos. Entre eles o fato 
de você poder assistir a um filme 
que subverte a nossa relação com 
a representação da violência. Não 
é por ter sido o produtor, mas, 

quando «Crown Vic» se vai desen-
rolando, você vai-se emocionando”, 
anunciou Baldwin à Metropolis e 
a uma horda de cinéfilos antes da 
longa-metragem dirigida por Joel 
Souza começar.

Aclamado na TV pela série «30 
Rock» e no grande ecrã por lon-
gas como «Amar... é Complica-
do!» (2009), Baldwin não atua em 
«Crown Vic»: ele só viabilizou os 
recursos para o projeto, um dos 
mais elogiados da seleção. Na tra-
ma, Thomas Jane (do cult «Nevoei-
ro Misterioso») vive um agente de 
policia alheio às normas de con-
duta oficiais, Ray Mandel. Duran-
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te uma noite de patrulha com um 
novato, Nick (Luke Kleintank), Ray 
resolve vingar-se dos homens que 
mataram o seu parceiro. Mas vai 
desrespeitar uma série de normas 
para isso.

Além de vibrar com «Crown Vic», 
Tribeca teve rebuliços com «Come 
to daddy» (literalmente, “Vem até 
ao papá”), de Ant Timpson, que 
confia seu protagonismo ao eterno 
Frodo de «O Senhor dos Anéis»: Eli-
jah Wood. Hoje com 38 anos, mas 
ainda com carinha de menino, ele 
interpreta um alcoólatra suicida 
em recuperação que vai visitar o 
pai que nunca conheceu, numa re-

gião de florestas. Mas, ao chegar lá, 
a figura paterna que encontra é a de 
um sujeito violento, com predile-
ção por objetos pontiagudos. O que 
poderia ser um filme de reencontro 
transforma-se num thriller de hor-
ror com tintas cómicas. 

Este ano, o Festival de Tribeca co-
meçou em 24 de abril e estendeu-
-se até 5 de maio, com 220 títulos 
em sua programação. A tónica foi 
a afirmação da identidade trans, o 
combate ao racismo e a denúncia 
de crimes em instituições secu-
lares. Não foi por acaso que o seu 
vencedor, na disputa pelo prémio 
de Melhor Filme Americano de Fic-

ção, recaiu em «Burning cane», de 
Phillip Youmans. O drama é uma 
visão do dia a dia na Louisiana, ten-
do entre os seus eixos narrativos o 
dilema de um pastor negro (Wen-
dell Pierce, numa atuação memorá-
vel) que perdeu a sua mulher. Pierce 
ganhou o prémio de melhor ator e 
Youmans ainda conquistou um tro-
féu pela fotografia. Um dos filmes 
mais elogiados foi «Swallow», so-
bre uma grávida que engole objetos 
metálicos, nasceu de uma pesqui-
sa sobre a esquizofrenia, rendeu a 
Haley Bennett o prémio de Melhor 
Atriz. Um dos títulos que causaram
mais comoção
na plateia.  

DREAMLAND
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O ANO DA MORTE
DE RICARDO REIS

Depois de «Peregrinação» (2017), os caminhos audiovisuais de João 
Botelho aproximam-se com o Brasil pela via da literatura, sobretudo 
da poesia, na forma de um grande ator: Chico Diaz. Duas semanas 
antes de partir para Lisboa, para protagonizar um projeto com 
potencial para redefinir a relação do cinema mundial com o legado 
literário de José Saramago (1922-2010), Chico Diaz via-se rodeado de 
poemas, ensaios biográficos históricos e anotações. No seu atelier, 
ele era só palavra e desassossego, um binômio que nos conduz a um 
outro ás lírico da língua portuguesa, Fernando Pessoa (1888-1935). 
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filmaços como «O fatalista») para 
protagonizar «O Ano da Morte 
de Ricardo Reis». A julgar pelo 
romance de 1984 com o qual 
dialoga, pelas franjas da imagem, 
o projeto pode ser definido como 
um ensaio sobre lealdade (à 
pátria, à amizade e à poesia) a 
partir da relação entre Pessoa 
e seu heterónimo, Reis. Chico 
viajou no dia 14 de março e filma 
a todo vapor, com calhamaços de 
páginas na mão.  

“São muitas as camadas da 
realidade portuguesa dos 
anos 1930 diante de mim”, diz 
Chico.

Um dos atores de maior prestígio da 
América Latina, com um histórico 
de filmes e peças invejáveis em 60 
anos de vida e 38 de carreira, Diaz 
foi o escolhido por João Botelho 
(realizador egresso de Lamego, 
cinco vezes indicado ao Leão de 
Ouro de Veneza, responsável por 

“Eu deparo-me com a certeza 
da necessidade poética, diária 
e constante. O estado poético 
é altamente protetor, tem os 
seus nutrientes fortalecedores e 
revigorantes. É um bom lugar para 
estar nos tempos que correm, como 
uma caverna preciosa. E sendo 
com Pessoa e os seus inúmeros 
eus, é melhor ainda”, diz Chico, à 
METROPOLIS “A contemplação, o 
espetáculo do mundo, ver a vida 
à distância, deixar para os deuses 

CHICO DIAZ EM PEREGRINAÇÃO 
 PELO DESASSOSSEGO DE PESSOA
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e para o Destino a resolução dos 
passos… são imagens plenas. É 
bonito de ver o carinho com que 
os portugueses  reverenciam a sua 
língua, não diria a nossa, mas a 
deles e sua história”.   

Em cartaz nas telas do Brasil, 
país pelo qual milita em nome 
da igualdade social, com «Cine 
Holliúdy 2 – A Chibata Sideral», 
Chico é quem interpreta Ricardo 
Reis, um dos heterônimos de Pessoa 

(Alberto Caieiro e Álvaro de Campos 
são os outros igualmente famosos). 
“É uma história que remonta a um 
momento histórico no qual ventos 
fascistas sopram sobre Portugal, 
parecido com que o mundo vive 
na contemporaneidade”, alerta 
Chico.  Ele viu-se surpreendido 
e lisonjeado pela escolha do 
aclamado cineasta luso, que lotou 
salas no seu país com «Os Maias: 
Cenas da vida romântica» (2014). 
“Sei que Botelho viu-me a fazer 

teatro lá em Portugal, numa 
peça sobre Carlos Drummond de 
Andrade (Biografia de um poema) 
que o diretor António Pires, do 
Teatro do Bairro, montou com o 
Cassiano Carneiro e Rita Loureiro. 
Mas há que estudar, há que se 
preparar. Fico feliz em ver quantas 
pessoas de respeito passam por 
esse projeto Brasil – Portugal: é 
Botelho, é Saramago, é Pessoa e é 
a própria lusofonia, tão cheia de 
símbolos”.  
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Interessado em ter uma persona 
mais cientificista, racional, Pessoa 
deu a Ricardo Reis o direito de 
assinar versos como “Quando há 
alguma coisa de belo a dizer em 
vida, esculpe-se; quando há alguma 
coisa de belo a dizer em alma, faz-
se versos”. Na trama de Saramago, 
adaptada por Botelho, Reis dá 
adeus à sua estada no Brasil, para 
onde se muda em 1919, e volta para 
a Lisboa de 35, para se despedir de 
seu criador, que acaba de morrer. 
Mas este, tem uns nove meses sobre 
a Terra, antes de ser esquecido, que 
espera gastar com seu alter ego. 
A versão do livro para o cinema é 
um projeto de DNA luso-brasileiro, 
produzido cá por Clélia Bessa e lá 
por António Botelho, filho de João 
– este enxerga em Chico uma força 
cénica singular.  “Para um grande 
romance do Saramago é preciso um 
grande actor. O Saramago permite 
que o actor que faça de Ricardo 
Reis, heterónimo de Fernando 
Pessoa, tenha sotaque brasileiro, 
pois viveu 16 anos no Brasil. Chico 
Diaz é um grande actor de novelas, 
de teatro e de cinema. Gostei 
imenso da peça que ele fez cá em 
Lisboa com encenada pelo António 
Pires. Gostei imenso do método de 
trabalho e dedicação dele em palco. 
É um monstro de trabalho”, elogia 
o cineasta português. “Não havia 
melhor escolha”.  

Produtora de fenómenos 
comerciais a granel no Brasil, 
Mariza Leão esteve ao lado de 
Chico em seus primeiros passos e, 
recentemente, voltou a produzir 
uma longa com ele, «Em Nome da 
Lei», de 2016. “Começamos juntos 
no cinema, em «O Sonho não 
Acabou», de 1982, o primeiro filme 

CHICO DIAZ

de ficção que Sergio e eu fizemos. 
Chico já era um grande ator ali, já 
era alguém comprometido com a 
arte de atuar no palco e na vida. 
Voltamos a filmar juntos em «O 
Homem da Capa Preta» e no «Em 
Nome da Lei», todos do Sergio”, 
diz Mariza. “Chico é intenso e 
incansável. Entra no set como num 
ritual. Estar a seu lado é respirar 
profunda e concentradamente”.

Colegas de cena de Chico elogiam 
sua precisão. E muitos ressaltam 
seu companheirismo, como 
faz a atriz Maria Padilha, com 
quem ele estrelou um marco do 
cinema brasileiro dos anos 1990: 
«Os Matadores», de Beto Brant, 
cravejado de elogios em sua estreia 
internacional, no Festival de 
Toronto de 1997.

“Arquiteto de formação, Chico 
constrói um personagem desde as 
fundações. Ele é muito profundo, 
não vai no truque, nem no raso, 
nem no que já fez. Ele vai no 
desafio: o prédio não pode cair”, diz 
Maria Padilha, que conhece Chico 
desde o início de sua carreira, mas 
só veio a trabalhar com ele nos 
sets de Brant e, depois, em «Praça 
Saens Peña» (2009), pelo qual eles 
conquistaram o troféu de melhor 
atriz e ator no Cine PE, em Recife. 
“Chico tem o tom do cinema. É fácil 
fazer cinema bem com ele por isso: 
basta responder no tom dele”.   

O cronograma de «O Ano da 
Morte de Ricardo Reis» estava 
estimado em dois meses. 
Iniciado em março, Diaz tem 
uma travessia longa pela frente 
ainda, coordenada pela produção 
de António Botelho. 
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“Filmamos de 25 de março a 27 de 
maio, entre Lisboa e Coimbra, e, no 
elenco, destacam-se portugueses 
como Luís Lima Barreto, Catarina 
Wallenstein e Victória Guerra”, diz 
António.  Imerso nesse processo 
que atravessa o Atlântico, Diaz, 
astro de cults brasileiros como 
«Corisco & Dadá» (que lhe deu o 
troféu Candango, em Gramado, 
em 1996) e «Amarelo Manga» 
(que lhe valeu um Candango, 
em 2002), vai se familiarizando 
com uma nova visão estética 
audiovisual. 

“Sobre o João Botelho… essa 
transposição das linguagens, da 
Literatura para o Cinema, da Palavra 
para a Imagem, já o caracteriza, 
marca e singulariza. Este filme é 
uma homenagem aos anos 30, quase 
expressionista.  Não há naturalismo”, 
define Diaz. “Como João conhece 
demais todos os planos e angulações 
internos que as lentes oferecem, 
além de todos os consequentes 
efeitos decorrentes destes, fica 
mais fácil trabalhar… ou mais 
difícil, pois, às vezes, apenas uma 
inclinação de queixo ou uma sombra 

bem aproveitada é mais eficaz 
que qualquer intenção ou emoção 
buscada pelo ator. Interessante 
também notar que o rigor estético 
com que ele mantém a composição 
do quadro, muito próximo mesmo à 
pintura, já leva consigo boa parte da 
narrativa. Pouca psicologia, poucos 
sentimentos na origem, mas… está 
tudo lá”. 

Este ano, Diaz será visto ainda na 
TV, na HBO, na minissérie «The 
American Guest», de Bruno Barreto, 
como Marechal Cândido Rondon 

 48 METROPOLIS MAIO 2019



(1865-1958), o defensor dos índios. 
Ainda em 2019, deve voltar aos 
grandes ecrãs no filme «Montanha-
russa», de Vinícius Reis, que define 
como “um roteiro poderoso”.

Nascido no México, fruto da união 
da tradutora Maria Cândida e do 
teórico de comunicação paraguaio 
Juan Díaz Bordenave (sobre quem 
prepara um documentário), Chico 
sempre exultou brasileirismo na sua 
metodologia de atuação, não apenas 
politicamente, mas em seu esforço 
de dar voz a marcas regionais do 

continente populacional que é o 
Brasil. De 1981 até hoje, ele filmou 
de Norte a Sul. Foram muitos 
personagens, muitos heterônimos. 
E agora, é a vez de passear pelo 
universo do “fingidor” da poesia, 
fazendo jus ao esplendor narrativo 
do único prêmio Nobel de literatura 
da Língua Portuguesa. 

“Saramago se apropriou de Pessoa 
e deu carnalidade a ele, uma vida 
própria. Fora isso, ele se aproximou 
de uma série de temas da realidade 
portuguesa daquele tempo, meados 

dos anos 1930, como o avanço de 
Mussolini na Europa, o que gera 
uma série de poemas furiosos. Sou 
uma pessoa extremamente feliz, 
por Ricardo  Reis e pelo meu ofício. 
São tantos heterónimos vividos. 
Agora, felicita terem me convidado 
a atravessar o Atlântico a bordo da 
nave lusófona”, diz Chico, que se 
formou em Arquitetura e também 
é pintor. “Como ator, eu convivo 
com heterônimos de mim mesmo 
desde os 18 anos. Fui outros Chicos 
ligados a geografias bem diferentes 
da minha”.

CHICO DIAZ E JOÃO BOTELHO (AO CENTRO)
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UM VENTO NOSTÁLGICO 
DE 2001 NA CROISETTE
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Foi uma masterclass inesquecível. O 
anúncio da participação de Cuarón 
ainda não foi oficializada. Fala-se de 
uma passagem de Jack Nicholson, 
astro do horror kubrickano, 
por lá também. Nicholson deve 
ainda soprar as 50 velinhas do 
aniversário de «Easy Rider» (1969) 
na seção Cannes Classics. Mas nada 
foi confirmado. Sabe-se apenas que 
Kubrick tem um lugar cativo no 
coração cannoise.

Genealogia da moral de 
«2001: Odisseia no Espaço», 
superprodução de custo estimado 

Espera-se que  o diretor 
mexicano Alfonso Cuarón, 

vencedor de Oscars por «Roma» 
(2018) e «Gravidade» (2013) e fã 
do marco do terror baseado em 
Stephen King, faria na Croisette 
uma palestra sobre o medo na obra 
de Stanley Kubrick (1928-1999). 
O colóquio faz parte de uma série 
de conversas que tomou corpo na 
programação de Cannes desde o 
ano passado, quando Christopher 
Nolan («Dunkirk») conduziu um 
debate sobre «2001: Odisseia no 
Espaço», a fim de celebrar os 50 anos 
desse clássico das narrativas sci-fi. 

em US$ 12 milhões cuja estreia no 
Brasil ocorreu há 50 anos, a 29 de 
abril de 1968: ninguém dá crédito 
a Friedrich Wilhelm Nietzsche 
(1883-1888) pela trama filmada 
entre os estúdios da MGM Brittish 
e de Shepperton, na Inglaterra. 
Foi Nietzeche quem desenhou o 
simbolismo inerente à reflexão 
de Kubrick sobre as fragilidades 
do espírito. Kant não serviria 
muito, pois para este o conceito 
de alma não cabia nos verbetes 
do Imperativo Categórico. Hegel 
levaria a alma à dialética, o que era 
mais afeito ao povo do marxismo 
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que via na luta de classes o motor 
da História. Para Kubrick, a 
filosofia a golpes de martelo ao 
autor de “O crepúsculo dos ídolos” 
(1888) servia melhor, pois neste 
pensador, nos escritos de “Assim 
falava Zaratustra” (1883), havia 
a ideia de que o espírito humano 
sofria três metamorfoses, em seu 
ritual de evolução. 

Primeiro o espírito é um 
camelo, que diz “sim” a tudo, em 
subserviência; depois transforma-
se em leão, que ruge um “não” para 
a vida; e, por fim, vira uma criança, 

que responde ao mundo com um 
sorriso. Não é por acaso, um bebé 
se desenha na imensidão estelar 
filmada por Kubrick. A metáfora 
nietzschiana da essência humana 
que se transforma continuamente 
encontrou eco numa leitura que o 
cineasta (nascido em Nova York, 
em 1928, e falecido em 1999, no 
solo britânico de Harpenden) fez do 
conto “The sentinel” (ou “Sentinel 
of Eternity”), publicado em 1951. A 
ideia de um artefacto “estrangeiro”, 
um monólito mineral, incrustado 
no coração da Terra, servindo 
como um sinalizador de que a 

vida inteligente passou por aqui 
nos tempos em que nós primatas 
ainda não tínhamos inventado 
a linguagem, serviu em cheio 
como inspiração para um tratado 
sobre os caminhos que a raça 
humana trilharia. A autoria do 
conto é de Arthur Charles Clarke 
(1917-2008), que assina com 
Kubrick o argumento derivado 
da sua premissa literária, à luz 
de Nietzsche. Dali saiu «2001: 
Odisseia no Espaço», cuja bilheteria 
chegou aos US$ 190 milhões a nível 
mundial (US$ 56 milhões apenas 
nos EUA). 
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Fora a fortuna na venda dos 
ingressos, vieram as nomeações 
para quatro Oscars: direção, 
argumento, direção de arte e 
efeitos visuais, a única categoria 
que rendeu estatueta ao projeto. 
Quem assinava a engenharia de 
efeitos era o próprio Kubrick, 
mas ele não foi à cerimónia, 
confiando aos apresentadores 
do prémio, os atores Diahann 
Carroll e Burt Lancaster. Veio daí 
também a fama de excêntrico de 
Kubrick, que, até o fim da vida, 

leu Nietzsche, Freud e outros 
autores germânicos, como Arthur 
Schnitzler. “Naquele momento, 
Stanley criou a mítica de que 
não falaria mais com a imprensa 
nem seria visto em público em 
ambientes de celebridades, para 
evitar que sua figura fosse mais 
imponente que a força simbólica 
de seus filmes”, conta à revista 
METROPOLIS o decano da crítica 
francesa Michel Ciment, editor da 
revista “Positiff” e autor do livro 
“Kubrick”.

Reza a lenda que, em seu retiro 
nos confins de Inglaterra, avesso 
aos assédios de Hollywood, 
Kubrick certa vez foi procurado 
por um produtor americano 
que conseguiu descobrir seu 
endereço numa conversa com 
um dos empregados do diretor. 
Ele apareceu na casa do cineasta 
levando um projeto milionário, 
com consentimento de um grande 
estúdio para oferecer um milhão 
a ele pelo seu trabalho. O homem 
teve acesso à casa do diretor, 
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conversou com um mordomo e 
este foi avisar ao Sr. Kubrick da 
visita do senhor que viera direto de 
Los Angeles. O mordomo desceu, 
pediu que o produtor se sentasse 
e esperasse por cerca de uma hora, 
oferecendo-lhe uísque e acepipes 
da melhor qualidade. Passou-se 
uma hora e Kubrick não desceu. 
Em seu lugar veio o mordomo, com 
uma passagem para Los Angeles 
na mão. Ele entregou o bilhete ao 
produtor e disse-lhe: “O senhor 
Kubrick lamenta pela sua espera e 

pela circunstância e agradece-lhe. 
Ele mandou que lhe comprasse 
esta passagem e demitiu o homem 
que o trouxe aqui. Por favor, 
pedimos que o senhor se retire 
e nunca mais volte, nem conte a 
ninguém este endereço”.
 
Verdade ou não, o que temos aqui 
é mitologia. A mitologia de um 
cineasta único, que construiu 
seu legado numa reflexão muito 
próxima à questão do Poder, 
seja o Poder político («Doutor 

Estranhoamor»), o aristocrático 
(«Barry Lyndon»), o cerebral 
(«Shining»), o perverso («Laranja 
Mecânica»), a guerra («Nascido 
para Matar») ou o sexo (casos 
de «Lolita» e «De Olhos Bem 
Fechados»). Brincando por entre 
géneros dos mais distintos, 
a arrancar deles o que há de 
mais sólido, Kubrick executou 
no cinema uma autópsia num 
corpo vivo das sociedades anglo-
saxônicas, num espelho com o 
passado («Spartacus») ou numa 
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sintonia com o presente («Um 
Roubo no Hipódromo») de modo 
a retratar formas de descontrole. 
Algumas são institucionais. 
Outras, individuais. Mas a 
mecânica dele carregava algo de 
Kafka: metamorfoses no qual o 
excesso de castração convertia 
homens em baratas ou monstros. 
E grandes atores (Jack Nicholson, 
Peter Sellers, George C. Scott, 
James Mason, Tom Cruise, Sterling 

Hayden) deram-lhe a argamassa 
para essa construção kafkiana de 
um castelo de obsessões.

Kubrick vinha da fotografia, do 
still jornalístico, do tempo daquilo 
que Roland Barthes chamava de 
“o lugar do que foi aí”, ou seja, do 
embalsamamento de um instante. 
No obturador ele aprendeu a 
enquadrar o mundo surpreso, nos 
seus quadros, aquilo que está por 

trás de um gesto, na sublimação 
(ora lírica, ora violenta) dos nossos 
impasses dos nossos dias. «2001: 
Odisseia no Espaço» foi uma 
reação dele a impasses históricos 
de 1968: numa época em que os 
homens se voltavam para dilemas 
da terra, com suas veias abertas 
pela mais valia, ele resolveu olhar 
para o alto, enxergando o que 
existe na transcendência. Johann 
Strauss (1825-1899) nunca fez 
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tanto sentido sinestésico quanto 
no casamento do seu “Danúbio 
Azul” com as imagens fotografadas 
por Geoffrey Unsworth (1914-
1978), director de fotografia 
antes conhecido por «A Tragédia 
do Titanic» (1958) e, depois, o 
oscarizado por «Cabaret» (1972).
Na viagem por Nietzsche e C. 
Clarke, Kubrick levou ao cosmos 
Keir Dullea e Gary Lockwood 
para serem conduzidos pela 

inteligência artificial HAL numa 
luta pela sobrevivência do homem 
contra a máquina, mediados pelo 
sinal do monólito. E o planisfério 
cinéfilo embarcou com eles nessa 
jornada. Os russos viram o filme 
em 1969 no Festival de Moscovo 
e quiseram fazer uma sci-fi 
igualmente possante. Produziram 
«Solaris» (1972) para isso, dando 
ao génio Andrei Tarkovsky (1932–
1986) a chance de mostrar seu 

cinema metafísico mirabolante, 
de escultura do Tempo, além das 
fronteiras da URSS. O que pode 
ser atribuído ao legado de “2001”. 
Em 1984, o subestimado Peter 
Hyams deu ao cult de Kubrick 
uma espécie de sequência: 
«2010 - O Ano do Contacto». 
Foi ridicularizado por isso.  
Mas essa é uma outra história... de 
muitas... que cabem na memória 
de HAL.
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HOTEL IMPÉRIO
Um cineasta com valores nostálgicos a filmar uma Macau que está a 
desaparecer. Uma atriz com mistério no rosto. Isso e uma aragem de 
novo “noir”. É assim que se compõe o novo filme de Ivo M. Ferreira, 
manobrado com a sensualidade Margarida Vila-Nova.  

SARA AFONSO
FOTOS LUÍSA FERREIRA
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entrar na sala escura onde 
Sandro Aguilar está a editar 
mais um episódio de «Sul», 
temos o privilégio de ver o 
trailer de apresentação da 
série. Ivo M. Ferreira, Sandro 
Aguilar e Edgar Medina 
complementam-se em ideias 
e apesar das muitas horas de 
trabalho, a boa disposição 
impera e as imagens respondem 
por isso. Infelizmente, não 
temos tempo para ver o 
primeiro e o segundo episódio, 
que passarão no IndieLisboa 
no dia 10 de maio, mas temos 
tempo para beber uma água 
enquanto descobrimos um 
pouco mais sobre «Hotel 
Império».  SARA AFONSO

Ivo M. Ferreira não é bem o 
homem dos sete ofícios, mas 
é provavelmente o realizador 
dos mil e um projetos. Entre o 
acompanhamento da edição da 
nova série «Sul», as primeiras 
entrevistas sobre «Hotel 
Império», a escrita de um novo 
argumento, a preparação de 
outra longa-metragem, e o 
pensamento noutro projeto 
sobre o qual não pode sequer 
destapar o véu, a cabeça 
de Ivo está a mil e sentá-lo 
durante 40 minutos para falar 
de «Hotel Império» na sala 
perfumada de Edgar Medina, 
o coargumentista, parece uma 
tarefa árdua. Depois de dada a 
autorização à Metropolis para FO
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A SAÍDA DA “BOLHA”
Sendo esta a primeira vez que 
entrevistamos Ivo M. Ferreira, 
existe uma necessidade de 
perceber um 
pouco melhor 
a mente e 
a pessoa 
que parece ter o 
mundo dentro dela 
e que arrecadou diversos prémios 
com o seu último filme, «Cartas da 
Guerra». Comecemos pelo início, 
então.  

Filho de atores, o realizador de 
Lisboa, nascido um ano a seguir 
à Revolução dos Cravos, completa 
o secundário na Escola António 
Arroio e ingressa depois na 

“É um filme sobre 
mudança 

ou mudanças.”

London Film School. “Tinha 
estado na London Film School, 
onde mais tarde acabei por fazer 
um módulo de argumento, mas 

o que eu 
gostava 
mesmo 

era da 
Universidade 

de Budapeste. 
Tinha concorrido e tinha 
entrado, mas o curso para 
estrangeiros acontecia de quatro 
em quatro anos e ainda faltava 
um ano e meio para começar o 
próximo.” Durante esse tempo, 
Ivo Ferreira decide viajar para 
a Índia com um amigo, uma 
necessidade e um gosto que 
o assaltavam desde bastante 

cedo. “Não venho de famílias 
ricas, nem de betos, mas vinha 
igualmente de uma bolha. Os 
meus pais eram atores e eu vivia 
no teatro. A partir dos 16 anos 
comecei a ter consciência, uma 
consciência mais política e que 
sempre senti de alguma forma, 
de que vivia num tipo de bolha, 
como todas as classes, e havia um 
desejo muito grande de viajar e 
conhecer outras coisas, de estar 
noutras realidades e de não passar 
diretamente da Comuna e de O 
Bando com os meus pais para ficar 
logo a trabalhar, pois o percurso 
“normal” era que eu fosse ator ou 
coisa assim. Aliás, comecei com 
quatro anos e aos seis fiz televisão 
e cinema, e esse era o processo FO
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normal”, refere o realizador. 
Dando seguimento a este desejo 
de viajar e de romper a realidade 
que conhecia, existia já, dentro 
de si, um interesse cultural pelo 
oriente. “Nunca fui um freak, mas 
existia sobretudo uma grande 
curiosidade”.

Voltemos então ao ano e meio 
de espera para entrar na 
Universidade de Budapeste. 
De mochila às costas, o mundo 
era o seu destino, mas foi na 
Holanda onde fez de tudo um 
pouco para angariar dinheiro 
que lhe permitisse continuar a 
sua missiva. “Trabalhei uns dias 
nas obras, na Holanda, na praia, 
limpei piscinas, fui barman, 
fiz várias coisas. Sobretudo na 
Holanda, mas depois, eu e o Diogo, 
o meu amigo que foi ter comigo, 
já estávamos fartos da Europa e 
foi aí que fizemos um short cut e 
resolvemos avançar para a Ásia. 

Íamos para a Índia, mas Macau 
era um sítio natural de passagem 
porque conhecíamos amigos que 
estavam por lá ou tinham estado. 
E havia uma ideia de ser um sítio 
onde se podia trabalhar para 
depois ir para a Índia”. 

CHEGADA AO ORIENTE
Claro que a viagem foi atribulada, 
“aliás como todas, que é o que tem 
graça nas viagens”, mas foi assim 
que os dois amigos chegaram a 
Macau, o sítio onde consideravam 
ser mais fácil encontrar trabalho. 
E assim foi. Ivo M. Ferreira 
trabalhou no departamento 
de informação da televisão, 
foi fotojornalista, e aí conhece 
António Pedro, um músico com 
quem fez o seu primeiro filme 
lá, «O Homem da Bicicleta» 
(1997) fruto da enorme vontade 
de ambos filmarem Macau. 
“Estávamos muito atraídos pela 
cidade e fizemos esse casamento 

como produtores e realizadores, 
e nunca tivemos nenhum 
problema. Comprámos uma 
câmara de 16 mm e film stock 
e, pronto, foi mesmo à antiga. 
Fomos para a rua filmar”, conta.  

Cerca de três anos e oito meses 
depois sai de Macau para vir 
acabar de montar «O Homem 
da Bicicleta» a Portugal. “Queria 
muito que fosse o Miguel Mozos 
a montar, mas ele não gosta de 
andar de avião, e o Fonseca e 
Costa estava na Tobis e tinha-
me feito um desconto bestial se 
eu viesse fazê-lo cá. Isto porque 
era suposto terminá-lo em 
Hong Kong, onde o laboratório 
custava cerca de um quinto do 
que custava cá, preço de tabela. 
Quando cheguei cá, o Fonseca 
e Costa já não era presidente da 
Tobis, mas a Administração da 
Tobis honrou o prometido.”
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Além de curtas e documentários, 
Ivo dirigiu duas longas-metragens: 
«Em Volta» (2002), o seu primeiro 
filme de ficção (e documentário), 
com Paulo Branco, um road movie 
filmado na Índia, Nepal, China, 
Egito. “Foi um filme muito louco, 
com uma equipa pequena e em 
Super 16”, explica. A seguir, foi 
a vez de «Águas Mil», em 2009, 
estreado no Rotterdam Film 
Festival e apresentado no Bangkok 
International Film Festival, “já 
à volta dos temas do Império 
Melancólico, que continuo a 
trabalhar”. Depois, o «Cartas da 
Guerra», a sua longa-metragem 
mais recente, baseada na obra 
de António Lobo Antunes, que 
estreou na Competição Oficial da 
Berlinale 2016, com a produtora 
O Som e a Fúria, com quem 
também está a escrever «Sul» e 
outro grande projeto sobre as FP 
25, «Projeto Global», mantendo 
a equipa. «Hotel Império», 

inteiramente filmado em Macau, 
é a sua quarta longa-metragem de 
ficção. 

O “HOTEL IMPÉRIO”
“Filmar uma longa em cinco 
semanas, mais precisamente seis 
semanas menos dois dias, como 
foi o «Hotel Império», é tudo tão 
rápido e atribulado, que ficas com 
uma sensação de sabor estranha 
na boca. Quase como dizer: 
‘tanta coisa para isto?’. Já em 
«Sul», apesar de ser muito, muito 
cansativo, 12 semanas e tal, tens 
a sensação de que não queres que 
venha nem mais um dia. E é isto 
que não acontece neste momento 
quando filmas longas-metragens, 
com tempos tão curtos. No 
«Cartas da Guerra» foram quatro 
mais quatro semanas, oito 
semanas, que aliás devia ser o 
mínimo de… (espirro)… tempo 
para filmar. “Não é constipação, 
mas já ontem espirrei três vezes”. 

Não tem problema, Ivo, deve ser só 
alergia! Continuemos. 

Afinal, como surge o «Hotel 
Império»? “Surge de uma coisa 
simples. Houve o ano zero do 
cinema em Portugal. O último 
subsídio foi para mim e para o 
João Pedro Rodrigues, para as 
«Cartas da Guerra», e na altura, 
se por um lado foi um grande 
contentamento, por outro a Sra. 
Ministra ainda assinou, mas depois 
acabou o dinheiro e era um filme 
que não só seria caro como seria 
dificilmente financiado apenas 
por Portugal. Mas se Portugal não 
tinha dinheiro, então, de certeza 
que ninguém se iria aproximar, e 
era um filme que tinha tudo para 
um produtor e coprodutor fugirem. 
Guerra, África e época, eram três 
palavras que afastavam qualquer 
pessoa e a participação portuguesa 
não estava concretizada porque o 
ICA não tinha dinheiro.” 

 63METROPOLIS MAIO 2019



ENTREVISTAENTREVISTA

Desiludidos com o país, decidem 
regressar a Macau. “Já estava farto 
disto até à ponta dos cabelos, 
assim como a minha então mulher, 
Margarida Vila-Nova. Havia uma 
certa desilusão com o país, e da 
parte dela também – houve uma 
altura que começou a dizer que 
queria ser educadora de infância 
– e foi aí que eu pensei: vou 
arranjar um filme para fazermos lá 
[Macau], para ver se esta conversa 
não volta.” [Risos] 

Entre espirros, e uma cabeça 
acelerada, são diversos os 
temas que se vão interpondo na 
conversa, como a opinião de Ivo 
M. Ferreira sobre a dignidade 
que as telenovelas dão à vida dos 
atores que dificilmente conseguem 
viver das peças de teatro e do 
cinema pontual, assim como 
a importância de séries serem 
feitas com maior qualidade para 
poderem ser rentáveis através da 
internacionalização das mesmas e 
para darem mais trabalho a atores 
e técnicos.

Estamos, então, de volta ao «Hotel 
Império». “Fazer um filme em 
Macau vive muito de clichés. E 
a imagem de Macau também é 
muito ‘clichética’. Inicialmente, o 
filme era para se chamar «Cliché», 
que era o nome do bar onde a 
Maria (personagem de Margarida 
Vila-Nova e protagonista do filme) 
cantava. Mas uma vez tentei ir 
a um fórum de financiamento, 
em Xangai, e a palavra ‘Cliché’ 
traduzida para chinês era 
realmente péssimo. Era como se 
o título do filme fosse algo como 
‘Merda de filme’. Seria difícil 
vender um filme que se chama 
‘Merda de filme’.” [Risos]. 
Assim nasce «Hotel Império», com 
uma história simples, clássica, 
mas dentro do género e dentro 
do cliché que poderia sair dali. 
“Por um lado, era um filme que eu 
senti também muito síntese. Da 
minha experiência em Macau e da 

experiência dos filmes que fiz lá. 
Filmei «O Homem da Bicicleta», 
mais tarde fiz parte do «Em volta» 
e depois rodei «O Estrangeiro» 
e «A Escama do Dragão». Várias 
vezes disse que o «Hotel Império» 
era o filme síntese ou o filme de 
despedida de Macau”, partilha o 
realizador.

O FIM DE UM IMPÉRIO
A história de «O Hotel Império» 
está absolutamente “ligada ao 
fim do Império, ao que se deixa. 
Mas também é um bocadinho um 
forjar de uma nova identidade 
de Macau que não sabe bem para 
onde vai. Por um lado, existe 
uma destruição, supostamente, 
da arquitetura, mas por outro 
também há coisas fantásticas. É 
um sítio efervescente e mexido 
e as coisas estão a mudar. Nós 
somos muito resistentes à 
mudança, mas depois, por outro 
lado, essa mudança tem uma 
energia muito específica. Por 
exemplo, em Hong Kong todo o 
centro foi deitado abaixo, e o que 
existe agora não tem nada a ver 
com o que existia. No entanto, 
Hong Kong também é amado por 
aquilo que é hoje. A questão é um 
bocadinho: ‘onde é que se fica? 
Onde fica Macau? Onde ficam as 
pessoas?”

Numa comparação entre Lisboa, 
que também está a mudar devido 
ao desenvolvimento turístico, o 
realizador reflete: “Em Lisboa há 
progresso turístico, mas não há 
destruição da paisagem urbana. 
Existe uma modificação da mesma 
e da forma como vivemos com 
ela. Mas em Macau é mais ‘parte e 
constrói’. Mas isso também é uma 
coisa curiosa: parece que é uma 
coisa de agora, da administração 
chinesa, mas isso é mentira. Desde 
os anos de 1950 que Portugal 
podia ter protegido a arquitetura 
colonial e só sobrou o centro 
histórico, considerado património 
mundial da Unesco proposto 

pela administração chinesa. É 
um discurso um pouco absurdo 
quando os portugueses vêm dizer 
que estão a destruir Macau, que 
a cidade está a perder a essência, 
quando os portugueses foram os 
primeiros a não protegê-la, afirma 
Ivo M. Ferreira.

Como qualquer filme, são diversos 
os desafios que surgem durante as 
filmagens. Neste caso, o realizador 
refere a difícil tarefa de filmar 
em Macau com um tempo de 
filmagens tão limitado. “Era muito 
difícil filmar em Macau, mesmo 
porque não se pode parar uma rua. 
Além disso, o Rhydian [Vaughan], 
que era um ator que eu gostava 
muito que fizesse o filme e que 
é uma estrela mesmo à séria na 
China, também ia começar uma 
série e ia estar fora três semanas, o 
que me obrigava a visitar os decors 
mais de uma vez e com semanas 
de diferença, fazendo-nos perder 
mais tempo. ” 

Por outro lado, o filme levantava 
outras questões. “Fala sobre 
prostituição, e mostra isso mesmo. 
Ninguém quer falar sobre as 
coisas e é difícil teres atrizes ou 
figurantes que queiram fazer de 
prostitutas; é difícil chegar a um 
sítio e dizer que queremos fazer 
ali uma sauna bordel. Tens de 
acreditar… que vai funcionar!” 

REAÇÃO A «HOTEL IMPÉRIO»
Depois de um filme que recebeu as 
melhores críticas, sobretudo além-
fronteiras, e diversos prémios, 
a responsabilidade do filme que 
se segue a «Cartas da Guerra» é 
muito grande. 

“Acho que vou levar muita 
‘porrada’ porque acho que as 
pessoas esperam que faça sempre 
filmes iguais. Para mim, os 
filmes são diferentes. Quis fazer 
uma coisa muito perigosa que 
era fazer um filme em Macau, 
porque o que se vai pensar é que 
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é um filme sobre Macau. Para os 
curiosos de Macau, o imaginário 
deles pode revelar um outro 
lado mais escondido atrás das 
janelas e paredes das saunas, e 
essa pode ser uma curiosidade 
interessante, mas este é também 
um Macau inventado, por isso, não 
é propriamente um filme sobre 
Macau. Mas sabia que quando 
se começa a trabalhar à volta do 
cliché, tu próprio podes facilmente 
cair em clichés. Existe ali uma 
linha que é ténue. Por isso, percebo 
perfeitamente que não gostem do 
filme e não tenho problemas com 
isso.”

Atualmente, o cineasta gosta 
do filme, apesar de não ter sido 
sempre assim. “Foi engraçado 
porque houve uma conciliação com 
o filme. Inicialmente, não adorava 
o filme. Foi importante devolvê-lo 
à cidade onde ele nasceu. Estreou 
no Festival de Cinema de Pingyao 
e em Macau, e foi muito especial 
pois, apesar de ser um Macau 
inventado, foi feito através das 
memórias que eu guardo quando 
cheguei, nos anos de 1990, coisas 
que ouvi e li. Por um lado, havia 
um sentido distópico que eu 
queria passar para o filme, e foi 
engraçado porque foi uma viagem 

no tempo e, na verdade, tudo o 
que ali está podia ser nos anos 60 
ou 80, e de alguma forma vem de 
encontro a algo que eu quis fazer 
mas que tinha muito medo que 
fosse mal recebido. Este não é o 
Macau que existe… é o meu Macau 
inventado.”

Com um argumento centrado num 
hotel, onde o próprio realizador 
dormiu várias vezes desde que 
chegou a Macau em 1994, perdido 
nas ruas ainda tradicionais de 
uma cidade que deseja ceder 
às luzes da modernidade e 
onde se cruzam histórias de 
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vida e se escondem memórias. 
Numa frase, como descreveria o 
próprio realizador o seu filme, 
que terá uma sessão especial no 
IndieLisboa, no dia 3 de maio, e 
se estreará nas salas portuguesas 
a 9 de maio? Depois de algum 
silêncio, Ivo M. Ferreira responde: 
“É um filme sobre mudança ou 
mudanças. Escrevi uma primeira 
versão e depois outra com a 
Margaret Glover, que foi minha 
professora e do Edgar Medina, 
no módulo de argumento na 
London Film School, em alturas 
diferentes – e daí nós os dois 
termos métodos similares na 

escrita – mas foi um argumento 
com o qual eu nunca fiquei muito 
contente ou satisfeito. Havia 
várias coisas corriqueiras que 
não me agradavam. Gostava de 
ter tido mais tempo para filmar 
e descobri-lo mais por aí. Estou 
muito satisfeito com algumas 
coisas e menos com outras, claro. 
O que eu gosto mais é ser um 
filme sobre mudanças; sobre 
quando se interrompe uma 
narrativa da própria vida, que 
é uma narrativa imposta pelos 
outros e que tu também crias 
sobre ti, e quando tens coragem de 
a quebrar”, conclui.

MISSÃO E FUTURO
Filho de pais atores (o seu pai, 
Cândido Ferreira, é Gustavo, o pai 
de Maria em «Hotel Império»), e 
desde sempre envolvido no mundo 
da representação, ao fim destes 
anos todos e de uma filmografia 
que se prevê crescer a bom ritmo, 
será que ser realizador é a sua 
missão de vida? Nas palavras do 
próprio, “é superdivertido porque é 
uma forma de pensares que temas 
vais abordar, e que têm igualmente 
a ver com o teu processo interior, 
que vão correspondendo a 
coisas que também estás e te 
interessa pensar. É uma forma 
de investigação, de conhecer 
personagens, de saber o que vai na 
cabeça das pessoas e na tua. Isso é 
divertido para mim, mas por outro 
lado, como se pega nisto e se passa 
do ‘império melancólico’ para os 
anos 1980/86, para o resultado de 
uma revolução onde, para além da 
palavra liberdade, o chavão que 
mais me interessa é a mudança; as 
pessoas que não ficaram satisfeitas 
com as modificações e até onde 
elas foram”. 

«Projeto Global» é o próximo 
filme de Ivo M. Ferreira a ganhar 
vida, sobre as FP25, e que foi, 
afinal, a sua “primeira ideia para 
cinema, na vida. Eu tinha oito 
anos. Porque assisti a pessoas a 
irem presas, porque havia pessoas 
que tinham muitas dificuldades 
a descer escadas ao saírem da 
prisão, e isso são coisas que em 
miúdo me inquietaram e esta foi 
a primeira coisa que me assaltou. 
Eu vivia basicamente no Teatro 
da Comuna e havia pessoas que 
estavam perto destas organizações 
e que passaram por lá. Não, não 
era um bando de bombistas, mas 
havia pessoas que se conheciam. É 
uma forma de pensar o país e sobre 
nós próprios, e como as sociedades 
evoluem, que mudanças estão a ter, 
e para onde isto pode ir. E também 
estou a trabalhar sobre outra coisa, 
mas sobre essa não posso falar…”
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Vila-Nova é Maria, filha de um 
pai português proprietário 
do Hotel Império, situado 
nos bairros tradicionais de 
Macau. Maria cresceu dentro 
das paredes deste hotel 
histórico, que agora acumula 
dívidas e pode estar prestes 
a ser vendido para dar lugar 
a um novo casino, fruto do 
desenvolvimento económico 
da cidade. Para pagar essas 
dívidas, e salvar aquela que 
sempre foi a sua casa e de 
tantos outros inquilinos, Maria 
terá de enfrentar diversas 
batalhas e mergulhar na sua 
história pessoal. Naquela que 
foi a sua primeira entrevista 
sobre o filme, em território 

Margarida Vila-Nova estreou-
se no cinema em 1989, quando 
tinha seis anos. Nos anos de 
1990 iniciou a sua já longa 
carreira na televisão, entre 
novelas, séries e telefilmes, 
abrindo, igualmente, a cortina 
do teatro, em 2001. Foi 
durante os anos que viveu em 
Macau que participou em três 
dos filmes – «Na Escama do 
Dragão», «Cartas da Guerra», 
«Equinócio» –, realizados 
por Ivo M. Ferreira, seu 
marido durante esse tempo, 
ocupando sempre papéis de 
protagonista. Esse é também o 
caso de «Hotel Império», o mais 
recente filme do realizador 
português, no qual Margarida 
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nacional, depois de um período 
de férias, Margarida Vila-Nova 
responde, com um discurso 
direto e fluído, envolvido na 
sua doçura natural, às questões 
da METROPOLIS sobre este filme, 
que muito exigiu de si enquanto 
atriz, mas que tanto acarinha e 
respeita pelo trabalho de toda a 
equipa envolvida.  SARA AFONSO

A viver em Macau desde 2011, 
como surge esta ideia de fazer o 
«Hotel Império»?
Foram sete anos entre Portugal 
e Macau e com longos períodos 
em Macau, sem vir a Portugal. A 
ideia de fazer este filme acontece 
naturalmente, porque vivíamos 
em Macau e havia uma vontade de 

filmar em Macau e de encontrar 
uma história para filmar lá. 
Além disso, o início desta ideia 
coincide com a minha ida para 
Macau, uma altura em que eu 
estava em negação e achava que 
não queria mais ser atriz. E o 
Ivo, entre a vontade de filmar 
Macau e a vontade de escrever um 
personagem para mim decidiu 
que ia escrever um filme em que 
eu ia cantar, dançar e representar. 
[Risos]. Assim começa a história.

Durante o filme, percebemos 
que a Maria fala a língua da 
cidade e não deixamos de sentir 
que certamente isso seria um 
reflexo de tantos anos a viver 
lá…

Quando cheguei a Macau houve 
uma necessidade de fazer um 
curso para estrangeiros por uma 
questão de sobrevivência, para 
conseguir ir a um supermercado, a 
um restaurante, e fazer uma vida 
quotidiana. Mas é uma língua 
extremamente difícil e havia 
uma necessidade muito grande 
de a língua não tomar conta do 
personagem e o personagem estar 
completamente confortável, e eu 
como atriz também, a trabalhar 
numa outra língua. 

Então, para as filmagens, teve 
de ter aulas específicas para o 
papel?
Tive uma coach durante longos 
meses antes de iniciar a 
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rodagem. O argumento, como foi 
sofrendo alterações ao longo do 
processo, tornava complicada a 
aprendizagem do chinês. Houve, 
então, um trabalho muito grande 
dentro de mim, de conseguir 
entender o que é que cada frase 
queria dizer segundo o meu ponto 
de vista deste personagem, e 
qual a intenção que estaria por 
trás de cada palavra para que 
essa tradução fosse respeitada na 
intenção mais do que na tradução. 
Isto porque às vezes a tradução 
não é literal. Quando afinámos o 
texto, todos os dias, pelo menos 
duas horas por dia, tinha aulas de 
chinês. Mas acho que foi muito 

importante. É muito curioso 
trabalhar noutra língua. Para 
mim, definitivamente, a palavra 
é muito importante e trabalhar 
noutra língua às vezes é como 
se as palavras não coubessem 
na boca. [Risos] Mas seja chinês, 
inglês, francês, existe uma 
relação diferente com a palavra. 
E quando trabalhamos numa 
língua estrangeira percebemos 
a dimensão da nossa língua e da 
palavra. Mas para que nunca fosse 
um bloqueio a palavra e porque 
esta personagem, a Maria, cresceu 
num ambiente local e rodeada de 
locais, isso exigiu que eu estivesse 
altamente concentrada nos 

dias que eram cenas em chinês. 
Lembro-me de que é um nível de 
concentração tão elevado, que não 
é possível falhar. No caso desta 
personagem falo maioritariamente 
em cantonês, e como existem 
muitos tons diferentes, qualquer 
deslize pode significar outra 
palavra. 

Como se processou o projeto?
O projeto em si levou cerca de 
três anos a ser levantado, porque 
entre as versões do argumento, 
o financiamento do próprio 
filme, a concretização das várias 
coproduções envolvidas e os 
acordos estabelecidos entre Macau, 
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China, Portugal, a própria pré-
produção do filme, autorizações, 
encontrar os decórs, casting, foi 
um processo longo, aliás, como 
deve ser uma longa [Risos]. Como 
acompanhei todo o processo 
criativo e o processo de construção 
deste filme, a “Maria” era quase 
como uma extensão da minha 
vida. 

Demorando algum tempo a 
fazer, como olha para o «Hotel 
Império» hoje? 
Houve muitas alterações, mas 
agora que está fechado e olhando 
para trás, já não me lembro como 
seria se não fosse assim. Há coisas 

que não estão no filme porque 
naturalmente faz parte da própria 
montagem, mas acho que a versão 
final é uma versão justa em relação 
à proposta que era o filme e que é o 
resultado final. 

O filme não deixa de retratar 
um pouco do que se está 
a passar com a cidade 
atualmente. Como olha para a 
Macau de agora? 
Sim, havia uma vontade de 
retratar Macau como temos 
assistido ao longo dos anos, a 
uma transformação e erosão 
da cidade. Existe um lado de 
memória de Macau que também 

está muito presente no filme. É 
uma questão da identidade da 
própria cidade e que se estende 
depois aos personagens. Esta 
“Maria” é uma sobrevivente e esta 
batalha que ela trava para salvar 
este Hotel Império, que é o hotel 
do pai que está penhorado, tem a 
ver com uma luta pela sua própria 
identidade e pela sua própria 
memória. No fundo, salvar este 
hotel é salvar as personagens que 
habitam neste hotel e que são a 
família da “Maria”. Há laços que 
se criam e que se forem apagados 
também é apagada a nossa 
memória, a nossa história e a 
nossa identidade. É um filme que 
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fala muito disso. E essa era, aliás, 
uma das questões que na altura fez 
o processo surgir, ou seja, retratar 
isso e tentar estabelecer essa 
relação.

O Hotel Império existe mesmo? 
Sim, existe. E fica numa das ruas 
mais visitadas em Macau. E este 
hotel já foi decór de outros filmes e 
outros realizadores. Passei várias 
vezes por lá ao longo dos muitos 
anos que vivi em Macau e depois, 
em termos de dias de rodagem, foi 
dos décors mais intensos porque 
metade do filme foi passado 
dentro do hotel. Eu já não me 
lembro bem, mas devem ter sido 
cerca de duas semanas, e quase 

dormíamos lá.

Recorda-se do momento mais 
marcante?
Foi uma rodagem muito intensa, 
muito dura. Filmei todos os 
dias, exceto um. Por isso, foi 
provavelmente um dos maiores 
desafios profissionais que tive. 
Tenho imenso orgulho no 
resultado final deste projeto. 
É um filme pelo qual tenho 
muito carinho. Tenho muito 
respeito pelo trabalho de 
toda as pessoas envolvidas, 
nomeadamente a Susana Gomes 
diretora de fotografia, que fez um 
trabalho incrível, o trabalho de 
caracterização, iluminação, da 

montagem do Sandro (Aguilar) e a 
realização.

E a cena mais difícil de fazer?
Há uma cena muito forte para 
mim, que foi filmada durante dois 
dias, que é a cena no quarto de 
hotel, que é muito longa. Foi uma 
cena muito intensa de filmar, não 
só pela nudez, mas porque é uma 
cena praticamente em silêncio e às 
vezes os silêncios são mais difíceis 
de preencher e de representar. 
E depois lembro-me de uma em 
que já estávamos fora de horas a 
filmar, aliás, foi uma rodagem que 
foi feita maioritariamente à noite 
e isso dá cabo de uma pessoa. Mas 
há outra cena, com a Mama San, 
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que é a dona da sauna de meninas 
onde a Maria vai trabalhar e o 
diálogo entre as duas, em termos 
de chinês, era muito difícil. Há 
um problema no chinês porque 
às vezes colocamos uma intenção 
no tom com que falamos e sempre 
que mudamos um tom mudamos 
o significado da palavra. E, 
então, respeitar esse ping pong 
emocional e a dificuldade da 
própria língua, mais o cansaço 
acumulado e o facto de ser uma 
cena muito intensa, foi muito 
difícil.

E como foi trabalhar com o ator 
Rhydian Vaughan?
A relação com o Rydhian foi 

incrível. Passámos muitas horas 
e dias juntos, e mesmo quando 
não filmávamos estávamos 
presentes, e então foi um grande 
companheiro nesta jornada. É 
um ator incrível, de uma grande 
generosidade e muito meigo. É um 
ator que não trabalha sozinho, não 
trabalha para dentro. Trabalha 
para o outro, dribla a bola e 
mesmo nas cenas que tínhamos 
sempre houve oportunidade 
para discutirmos a cena, para a 
partilharmos e para que cada um 
tivesse espaço. Existiram muitos 
exercícios de improvisação antes 
da rodagem e tivemos aulas de 
dança antes de começarmos a 
filmar. Falávamos muito enquanto 

esperávamos para filmar e sempre 
em inglês. Ele estudou em Londres 
e comunicávamos em inglês, 
pois ele fala mandarim e eu falo 
cantonês, e logo aí o nosso chinês 
não se cruza. [Risos]

E agora, que se segue?
Este filme foi feito há algum 
tempo. Depois de «Hotel Império» 
regressei a Portugal para fazer a 
novela «Paixão», na SIC. Filmei 
depois a série «Sul» para a RTP, 
também realizada pelo Ivo, e 
terminei recentemente de filmar a 
série «Luz Vermelha», para a RTP. 
Farei mais uma novela em junho 
e em setembro farei teatro em 
Almada. 
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O objectivo último da indústria 
de cinema de Hollywood foi 

sempre, desde os seus primórdios, 
há já mais de um século, o lucro, o 
sucesso nas bilheteiras. E ao lon-
go deste último século tudo tem 
sido experimentado para atingir o 
tão almejado sucesso milionário. 
Aqueles que gritam que Hollywood 
morreu sobre o peso dos agora tão 
populares filmes de super-heróis, 
esquecem-se, ou preferem esque-
cer, que o cinema popular de gran-
de espectáculo sempre foi uma das 

tes no tecido narrativo do cine-
ma, fossem eles heróis bíblicos, 
polícias ou cowboys de vontade 
indómita, ou mesmo heróis mas-
carados – vigilantes fora-da-lei 
que aplicam a seu modo uma certa 
forma de justiça.

Um dos mais famosos super-heróis 
mascarados é o popular Homem-
Morcego, o Cavaleiro das Trevas, 
que há 80 anos se bate pela justiça 
defendendo os inocentes e perse-
guindo e punindo os criminosos 

pedras fundacionais da indústria 
de cinema americana.

O corrente sucesso dos filmes de 
super-heróis advém simplesmente 
da galopante sofisticação dos avan-
ços tecnológicos em manipulação 
digital. Sem estes toda a indústria 
teria estagnado, ou então evoluído 
para algo menos concomitante com 
o ideal do American Way of Life. 

Os super-heróis, de uma forma ou 
outra, sempre estiveram presen-

BATMAN AOS 80 ANOS
AS MUITAS FACES DO CAVALEIRO DAS TREVAS
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que infestam a sua metrópole – a 
nova Babilónia que é Gotham City.

Nos últimos 85 anos são incontáveis 
os heróis mascarados com trajes co-
loridos e muitas vezes ridículos que 
conquistaram as preferências de um 
público ávido de situações exóticas e 
momentos de perigo e emoção.

Tudo começou em 1938 com a publi-
cação do número 1 da revista Action 
Comics, que apresentava a um pú-
blico insuspeito a primeira aventura 

dos maiores mitos, da cultura popu-
lar do século XX. Entre eles conta-se 
Batman, o paladino de Gotham City 
que cedo se tornou um dos preferi-
dos entre o público.

As modas vêm e vão, é essa sua natu-
reza, porém de todos os super-heróis 
que nasceram antes e durante a II 
Guerra Mundial, apenas três sobrevi-
veram aos caprichos do público, con-
tinuando as suas aventuras de modo 
ininterrupto até aos nossos dias: Su-
perman, Batman e Wonder Woman.

de um herói invulnerável, capaz das 
mais incríveis façanhas, e que epito-
mizava os mais básicos preceitos do 
ideal americano: coragem, bravura e 
um espírito indómito.

O sucesso de Superman foi tal que 
provocou um febre de super-heróis, 
todos os editores queriam um qui-
nhão da nova mina de ouro. Nasce-
ram assim centenas e eventualmente 
milhares de heróis mascarados. A 
moda, que foi muito lucrativa para as 
editoras, deu assim origem a alguns 
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Criado por Robert (Bob) Kane em 
1939, o homem-morcego que 

apareceu no número 27 da revista 
Detective Comics era uma mescla 
de várias ideias já exploradas na dita 
literatura popular, nomeadamente 
as Pulp Magazines, baratas e de baixa 
qualidade de papel e impressão, mas 
muito excitantes e movimentadas. 
Os antecedentes directos de Batman 
são personagens como The Bat, The 
Black Bat, Zorro e o Pimpinela Es-
carlate, entre outros. Tal como estes 
heróis, Batman tem uma identida-
de secreta, neste caso o milionário 
Bruce Wayne. A dualidade da per-
sonagem só viria a ser aprofundada 
a partir da década de 1970, o que 
determinaria uma abordagem mais 
psicológica e mais 'negra' ao justicei-
ro de Gotham. 

Curiosamente, o Batman dos úl-
timos 30 anos, mais dividido e 
angustiado pelos contrastes entre 
a vida pública de Bruce Wayne e 
as façanhas justiceiras do seu al-
ter-ego, é na verdade um regres-

Nas primeiras aventuras, o Ho-
mem-Morcego era um enigma, 
alguém bastante assustador que 
procurava fazer justiça e punir 
toda a forma de crime. No centro 
da pulsão justiceira de Bruce Way-
ne está o assassinato dos seus pais 
quando ele era jovem. Esse mo-
mento charneira e a impunidade 
do crime determinou toda a vida 
de Bruce Wayne que tomou para si 
o manto de justiceiro. Esta versão 
de Batman reflectia a América pré-
guerra onde o banditismo grassava 
e a polícia era corrupta.

Mas em Abril de 1940, no número 
38 de Detective Comics, as coisas 
começam a mudar com a introdu-
ção de Robin, um órfão que se torna 
parceiro de Batman na luta contra 
o crime em Gotham. Robin é Dick 
Grayson, um jovem trapezista de 
circo que vê os seus pais morrerem 
de forma criminosa. Wayne toma 
Dick à sua guarda e cada um aplica 
uma forma alternativa de justiça 
no sub-mundo da sua cidade.

so às origens pois na sua génese 
o homem-morcego era alguém de 
implacável que punia de forma ex-
peditiva todos os criminosos.

Bob Kane criou Batman, mas fo-
ram os seus colaboradores iniciais 
Bill Finger e Jerry Robinson que 
moldaram a personagem dando-
lhe uma personalidade mais apela-
tiva para a esmagadora maioria dos 
jovens leitores que se deliciavam 
com as aventuras do Cruzado da 
Noite. Foi graças a eles que Batman 
ganhou Robin, o seu inseparável 
companheiro na luta contra o mal 
e ainda todo um panteão de vilões 
como The Joker, Penguin, Catwo-
man, etc.

Em 8 décadas de vida de uma per-
sonagem tão forte e duradoura 
como Batman podemos encontrar 
várias interpretações dos seus mi-
tos fundadores que evoluem a cada 
passagem dos anos, reflectindo de 
algum modo as evoluções da socie-
dade americana.

A GÉNESE
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A dupla ganha ainda maior sucesso 
com esta fórmula e gradualmente 
ao longo das décadas os sucessivos 
argumentistas e desenhadores da 
série tornam as personagens mais 
cómicas e divertidas culminando 
nos anos 60 nas aventuras quase 
psicadélicas de Batman & Robin, 
que viriam a inspirar um dos gran-
des sucessos televisivos da década.

Os anos 70 trazem-nos um Batman 
mais melancólico e inquieto, Robin 
vai para universidade e assim Bru-
ce Wayne é novamente um justicei-
ro solitário. A série torna-se mais 
'adulta' graças à abordagem do ar-
gumentista Dennis O'Neill que, 
aos poucos, começa a integrar no 
universo do milionário mascarado 
temas e problemas radicados na 
realidade da América dos anos 70. 
O génio de um desenhador como 
Neal Adams foi decisivo para a mu-
dança radical na personagem, que 
agora se tinha de debater com coi-
sas como a decadência urbana, a tó-
xico-dependência e a apatia social.

sucesso dos chamados filmes de 
super-heróis. O sucesso artístico 
e comercial dos filmes realizados 
por Christopher Nolan, já dirigi-
dos neste século, tornaram ainda 
mais óbvio o caminho que toda a 
indústria viria a seguir.

Batman faz 80 anos, mas con-
tinua a parecer ter 30 e poucos, 
porém continua a ser um irre-
dutível inimigo da injustiça e do 
crime que combate ferozmente 
seja ajudado pela mais sofisti-
cada tecnologia seja pelo bom e 
testado velho método do murro 
e pontapé. Nada mau para uma 
personagem que ao contrário de 
quase todas as outras não tem 
super-poderes, apenas uma men-
te arguta, um físico olímpico e 
uma conta bancária com muitos 
zeros.

Parabéns Bruce Wayne, que ve-
nham mais 80 sempre a calcorrear 
os telhados de Gotham e a punir 
os culpados.   MANUEL C. COSTA

Esta vertente narrativa assegu-
rou o continuado sucesso da série 
que foi continuado pelos anos 80, 
e que teve um dos seus pontos al-
tos na versão escrita e desenhada 
por Frank Miller e Klaus Jan-
son que criou em 1986 uma das 
mais absolutas obras-primas da 
arte visual narrativa: The Dark 
Knight Returns, uma aventu-
ra futurista onde Batman sai da 
reforma para fazer frente a uma 
sociedade à beira do colapso e a 
um Super-Homem de contornos 
fascizantes. Era a era de Rea-
gan a reflectir-se nos heróis de  
collants. 

Hollywood bateu à porta em 
1989 e o Batman de Tim Burton, 
e a sua superior sequela The Bat-
man Returns foram verdadeiros 
sucessos públicos e comerciais 
que elevaram a personagem a 
alturas nunca vistas tornando o 
Homem-morcego num fenóme-
no à escala mundial e determi-
nando a médio prazo o actual 
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A GUERRA
DOS TRONOS

O tão aguardado evento televisivo dos últimos anos já está a decorrer, 
alguns dos actores da série dão uma perspectiva dos últimos meses 
de rodagem de uma série que ficará para a história da TV. 
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Como é que começa a 
temporada final da Guerra 
dos Tronos para as vossas 
personagens?
GEMMA WHELAN: Sou prisioneira 
de Euron (Greyjoy) numa 
embarcação

E Jorah?
IAIN GLEN: Bem, acho que está de 
volta ao serviço de Daenerys que 
é onde tem estado nas últimas 
temporadas. Naturalmente, a 
Batalha final está a chegar. No 
final da temporada anterior 
procurou-se combater o exército 
dos mortos e convencer outros da 
sua existência. É nessa situação 

Yara Greyjoy e Jorah Mormont 
são duas das personagens 
presentes desde o início da 
série mais vista de sempre, 
Guerra dos Tronos. Yara 
começa esta última temporada 
prisioneira do seu tio, o 
temível Euron Greyjoy e Jorah 
Mormont continua a ser um 
leal ajudante de Daenerys e 
acaba de chegar a Winterfell, 
cenário da decisiva batalha 
com o exército dos mortos. 
Conversámos com os atores 
Gemma Whelan e Iain Glen 
sobre esta última temporada, 
as dificuldades da rodagem e a 
dimensão global do fenómeno. 
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GUERRA DOS TRONOS

TRADUÇÃO: SÉRGIO ALVES
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que ele está. É o comandante 
do exército dela e o seu braço-
direito. Ele aceitou Tyrion como 
conselheiro principal da rainha 
e tem um papel diferente nesta 
fase. Existiram jogos de bastidores 
à volta de Daenerys sobre os 
diferentes papéis de cada um mas 
ele está satisfeito com o seu. E 
deixou para trás qualquer atração 
física por ela depois de ter sido 
readmitido.

Como é que Jorah lida com o 
novo amante dela, Jon Snow?
IG:Acho que duma forma muito 
positiva pois não deixou de sentir 
algo por ela, mas julgo que esteve 

tão afastado dela e desejou-a tanto 
que não vai querer comprometer 
isso. É uma alma nobre e não quer 
mostrar que está magoado ou que 
essa relação o perturba. Claro que 
no fundo essa relação está a mexer 
muito com ele.

Podem revelar-nos algum 
segredo do destino das vossas 
personagens, neste ano? 
IG: Temos que nos superar. É isso 
que estamos a tentar fazer. É como 
o humano contra algo superior, 
mas existem outras variáveis 
incluindo os Dragões – e um deles 
a lutar pelo outro lado. É sobre 
a mãe de todas as batalhas e se 

podemos ter êxito. Tudo é possível. 
Existe disputa e incerteza, mesmo 
no seio das alianças existentes. 
É um grupo de pessoas que 
se digladiaram durante oito 
temporadas e que agora tentam 
unir-se e servir o mesmo fim. Tudo 
pode acontecer.

Para a Yara?
GW: Tenho esperança que haja 
uma reciprocidade na relação dela 
com o irmão e no fato dela estar 
quase sempre a tentar salvá-lo. 
Será que desta vez será ele a ajudá-
la agora que ela precisa? Seria 
muito bom.

Estavam presentes na leitura 
de argumento da “grande 
mesa” onde todos ficaram a 
saber o que aconteceu a uns e 
outros?
GW: Fomos todos convidados mas 
tinha acabado de ser mãe por isso 
não pude estar presente.
IG: Acho que tinhas uma ótima 
desculpa.
GW: Sim. O Bryan Cogman leu por 
mim.
IG: Foi impressionante. Nunca 
o tínhamos feito. Foi a primeira 
vez que lemos os seis episódios 
duma vez. Sentámo-nos à volta 
duma mesa enorme com todos os 
realizadores, e com os diretores 
dos vários departamentos. Ao 
longo de dois dias, lemos tudo 
do início até ao fim. Foi uma 
experiência de união e emoção. 
Quando ficas a saber o que vai 
acontecer através de cada um 
dos atores que vai compor as 
personagens, ficas com uma bela 
impressão do rumo narrativo da 
série. E, até mesmo com a leitura 

IAIN GLEN
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do Bryan das várias fases de 
produção, ficas com a sensação de 
que seria impossível concretizar 
o que estava escrito. Dois meses 
depois e vemos o que está a ser 
preparado, o que foi feito e não 
acreditamos.

Soube que cada um de vocês 
recebeu um storyboard 
emoldurado quando acabaram. 
Pode dizer-nos como era o seu?
GW: Sim. O meu era a 
apresentação de Yara no seu cavalo 
(1ªtemporada). A cena do cavalo 
com Theon. Seria o meu “cartão de 

visita” – foi sempre a cena que mais 
perguntas originou.

E o seu, Iain?
IG:Foi a sequência da luta de 
gladiadores no “Great Pit de 
Meereen” com Daenerys a assistir. 
Foi muito bem feita. É como se 
resumisses numa sequência uma 
história de chegada, disputa, 
quase-morte e sobrevivência. Para 
além disso tinha palavras amáveis 
do David (Benioff) e do Dan.

Essas são as boas memórias. 
Existe alguma coisa da qual não 

terão saudades?
IG: Acho que vou sentir falta de 
quase tudo. Por vezes, a escala de 
tudo isto implicava que tivesses de 
deslocar-te apenas para um minuto 
de trabalho ou mesmo para não ser 
incluído ou ainda esperar muito. 
Algumas vezes ficavas frustrado 
como ator por não puderes 
expressar as tuas capacidades 
num dado momento, mas depois 
pensavas que fazias parte de algo 
maior e sentias-te melhor.
GW: Correr pela praia com aquela 
armadura é uma das coisas que 
fico feliz de não ter repetir pois 
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não existe nenhuma forma suave 
de fazer aquela sequência. Aquelas 
botas têm pouco apoio. A areia não 
ajuda e correr ao longo da praia 
duma forma convincente e depois 
saltar para o barco… foi um grande 
desafio. Fico feliz por não ter de o 
fazer novamente.
IG: Mas duma certa forma, é a 
dificuldade que torna tudo mais 
gratificante.
GW: Sim
IG: Quando estávamos na Islândia e 
tínhamos de acordar muito, muito 
cedo e aproveitar o máximo durante 
a luz do dia, estás a acordar cedo, 

arrastar-te para lá, ficares todo sujo 
… é duro quando o fazes dia após 
dia. Mas depois, nesses dias, estás 
num cenário de cortar a respiração. 
Filmas, sentes-te feliz e exausto! 
Depois, regressas a casa para tomar 
uns copos. É o lado mais difícil de 
tudo isto que faz desta série o que é. 

Qual foi o momento em que 
sentiram a dimensão global da 
Guerra dos Tronos?
IG: Foi algures entre a 3ª e a 
4ªtemporada. Estava a filmar outra 
coisa na África do Sul, num dia 
de folga, a passear numa pequena 

cidade e senti que as pessoas 
estavam a reconhecer-me. 

Quer dizer, ali? Como?
GW: Não sei. É raro ser reconhecida, 
o que é excelente. O que acontece 
é alguém pensar que andou na 
escola comigo, ou olhar várias vezes 
para mim, mas não me conseguem 
associar à série. O meu dia a dia 
é muito semelhante ao que era 
antes da série, mas se vais a uma 
convenção ou antestreia é muito 
gratificante. Sem esses fans, a série 
não tem importância, não é? Eles 
são fundamentais.

GEMMA WHELAN  E ALFIE ALLEN
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Como é que começa esta última 
temporada para as vossas 
personagens?
Nikolaj Coster-Waldau: A última 
vez que vimos Jaime Lannister, 
ele deixara King’s Landing para ir 
para o Norte afim de combater o 
inimigo comum, mas não sabemos 
se consegue chegar e o que 
acontece.

A relação com Cersei estava por 
um fio…
NCW:  Bem, ela ameaçava matá-lo. 
Já tive em situações semelhantes 
nalguns relacionamentos. Nunca é 
bom arriscar essa jogada.
Jerome Flynn : Então ele vai-se 

Uma das duplas 
mais divertidas e 
carismáticas da 
Guerra dos Tronos 
- Jaime Lannister e 
Bronn – irá ter um 
final inesperado nesta 
última temporada. 
Conversámos com os 
atores Nikolaj Coster-
Waldau e Jerome Flynn 
sobre a sua participação 
na série, a intensidade 
da rodagem e o 
secretismo à volta do 
rumo narrativo das suas 
personagens.
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embora sem dizer uma palavra. 
Sem nenhuma referência ao seu 
velho amigo, nem sequer uma 
mensagem…
NCW:  Novamente, é melhor 
esclarecer a situação. Alguém disse 
que The Mountain estava prestes a 
cortar-me a cabeça. Não tive muito 
tempo para fazer chamadas.
JF: De qualquer forma, quer dizer 
que o Bronn vai ficar sem saber o 
que fazer e com uma escolha para 
fazer pois o seu patrão dos últimos 
tempos desapareceu numa missão. 
É uma questão interessante. Ele 
deixou King’s Landing. Será que 
vai atrás de Jaime? Será assim tão 
leal? Vamos ver o que dá.

Existe alguma coisa que possam 
dizer acerca do vosso rumo, 
mesmo que de forma cifrada?
NCW: Bem, trata-se da última 
temporada, por isso vão haver 
algumas resoluções nas questões 
principais da série.
JF: Com uma batalha ou outra pelo 
meio.

Temos seis episódios que 
demoraram um ano a filmar. O 
que podem esperar os fãs em 
troca da paciência que tiveram?
JF: Inicialmente, parte da espera 
para começar a filmar foi devido à 
necessidade de recriar o Inverno 
que tinha chegado à série: eles 

queriam filmar em condições 
adversas mais do que abusar dos 
CGI.
NCW:  A verdade é que demorou 
o dobro do tempo para filmar 
estes seis episódios do que numa 
temporada normal. Teve a ver 
com a escala da produção. Foi uma 
dimensão sem precedentes para 
televisão e para a maioria dos 
filmes, a quantidade de pessoas 
envolvidas nas filmagens e de 
personagens que participaram na 
rodagem. Filmámos todas estas 
personagens em locais diferentes 
do mundo de Westeros. Agora, 
tal como vimos na temporada 
anterior, todas estas personagens 

JEROME FLYNN
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se reuniram. Filmar cenas com 
tanta gente leva muito tempo.

Foi duro?
NCW: Foi, mas mais para a equipa 
de produção do que para os atores. 
Nós protestávamos e refilávamos 
muito mas a verdade é que 
tínhamos para aí uns três dias 
muito exigentes, depois dois dias 
de folga e novamente filmávamos. 
Num certo momento, a equipa 
de produção tinha 50 noites de 
trabalho seguidas e continuavam 
a sorrir. Esta última temporada 
foi de loucos! Mas todos adoraram 
trabalhar na série, e estavam todos 
determinados em terminá-la da 
melhor forma. Penso também que 
caso não fosse a última, mas antes 
fossem mais 4 anos de produção, 
o entusiasmo não seria o mesmo 
. Mas sim, esta é a produção mais 

difícil em que participámos, mas 
o fim está à vista e queremos 
cumprir a nossa parte.

Vocês participaram em «A 
Guerra dos Tronos» ao longo 
de todos estes anos. Ainda 
conseguem descobrir cenas 
ou aspetos da série que vos 
impressionem?
NCW: Sim, em especial estes 
cenários que eles construíram e 
os momentos que fizemos parte. 
A alegria de voltar a fazer parte 
de tudo isto… não vai voltar a 
acontecer. Houveram alguns 
desses momentos nesta última 
temporada. Foi de cortar a 
respiração.
JF: Igualmente, houve a escala de 
tudo isto e o que «A Guerra dos 
Tronos» representou no panorama 
televisivo global. É icónico e foi 

sensacional fazer parte deste 
projeto. Continua a surpreender-
me! E esta temporada, sem dúvida, 
vai superar todas as anteriores.
O que aprenderam a fazer com 
a produção de «A Guerra dos 
Tronos» que não sabiam antes 
de participar na série?
NCW: Ando melhor a cavalo. 
Melhor com a mão esquerda, 
também. E tecnicamente melhorei 
muito como ator – por exemplo 
fizemos isto há duas temporadas 
atrás, esta grande sequência 
rodada em Espanha, e aprendemos 
imenso sobre filmar, nesta 
escala, cenas de ação. Demora 
muito a filmar. Tens de manter a 
concentração para os pequenos 
momentos em que participas, 
compreendendo a parte técnica de 
todo o processo. Tem tudo a ver 
com impedir que a pressão afete a 
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tua performance.
JF: Agora sou um exímio 
espadachim, embora antes tivesse 
acertado na cabeça do Nikolaj 
com uma espada. Espero que 
agora tenha sido melhor. Fazer 
tudo aquilo que fiz é o sonho de 
qualquer jovem.

Qual o grau de secretismo à 
volta desta última temporada?
NCW: Enorme. No passado quando 
precisavas de lembrar o que te 
tinha acontecido podias ir atrás e 
encontrar nos argumentos. Agora, 
literalmente, o guião desapareceu. 
Já não existe. Não sou bom a 
guardar segredos, mas com esta 
série foi fácil pois sabias que não 
podias revelar nada.

Quando recebiam os guiões 
desaparecidos corriam a lê-los?

JF: Queres saber o que acontece à 
tua personagem? Claro que queres 
saber se ainda estás vivo. Neste 
guião, sabíamos que íamos ler 
tudo em conjunto o que foi único. 
Acho que nem todos os atores 
alguma vez fizeram isto. Mas 
porque era a última temporada, 
cada um de nós tinha uma ideia 
do que a nossa personagem ia 
ou não fazer, mas queríamos 
viver isso em conjunto. Tudo 
nasceu durante esses dois dias em 
Belfast. Foi muito especial.

Como foi filmar no vosso 
último dia, na vossa cena 
final?
NCW: Para mim, foi a forma 
perfeita de acabar. Não posso falar 
sobre as cenas, mas foi o final 
perfeito para a minha participação 
nesta série.Estava um dia lindo, 

na Irlanda do Norte, a equipa de 
produção era excelente, as cenas 
eram boas. Já assisti a alguns 
destes discursos de despedida. 
lembro-me que pensei: ”Porque 
é que estão todos emocionados? 
É ridículo. Depois, deram-me o 
storyboard emoldurado - o meu 
era com a cena em que me cortam 
a mão. Por trás, escreveram-me 
umas palavras bonitas e depois 
senti algo a escorrer-me no rosto. 
Pensei, “Meu deus, devo estar a 
ficar constipado.”
JF: Existe um período de luto. 
Tive dificuldade em aceitar no 
meu último dia mas depois 
comecei a admitir. Durante oito 
anos, aproveitámos tudo durante 
o tempo que participámos na 
série. Leva algum tempo até nos 
convencermos que já não virá 
mais nenhuma temporada.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU E ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT
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Nesta última temporada da 
série o que se passa com as 
vossas personagens?
KH: A última vez que vimos 
Tormund foi na “Muralha”. O 
dragão do Night King ataca a 
muralha e vemos Tormund a 
cair ao longo da muralha. Não 
houve nenhuma revelação sobre 
o que iria acontecer depois. Vi 
uma série de coisas online onde 
se vislumbra uma mão a sair 
do meio da neve e coisas desse 
género. Mas estou aqui, por isso 
posso garantir que ele sobreviveu 
à avalanche.
RM: O “The Hound” [cão de caça] 
faz parte da equipa. Já não é o 

São duas das personagens 
mais fortes de «A Guerra 
dos Tronos» e sobreviveram 
às várias temporadas 
anteriores. Sandor “The 
Hound” Clegane continua 
a querer matar o seu irmão 
(“Mountain”) e Tormund 
Giantsbane um “homem livre” 
que bebe leite de gigante e 
mantém interesse em Brienne 
de Tarth. Conversámos, de 
forma breve, com os atores 
que lhes dão corpo sobre esta 
última temporada, o êxito 
global da série e o balanço da 
sua participação no fenómeno 
televisivo deste milénio.  
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solitário que era. Encontrou um 
rumo na sua vida, um objetivo. 
Ainda odeia o 
seu irmão mas 
apesar disso 
faz parte da 
missão
KH: Desde pequeno, 
Tormund ouviu histórias sobre 
os White Walkers e sobre os 
“wights” [corpos reanimados]. 
Essa é a maior ameaça; essas são 
as histórias assustadoras da sua 
infância. Depois ele juntou-se 
a Mance Rayder que não falava 
doutra coisa – como podemos 
escapar aos mortos-vivos? Assim, 
durante toda a sua vida, esta foi 

“é uma história 
imprevisível”

a ameaça. Ele tentou ir para lá 
da muralha para escapar-lhes e 

conquistar 
Castle Back 

entre 
outras 

coisas. 
Participou na 

missão com Jon Snow com o 
mesmo objetivo. Agora o ataque 
já começou e trata-se de salvar o 
resto da humanidade.

Como foi a leitura do 
argumento em conjunto com 
todo o elenco?
RM: Esforçamo-nos imenso. 
Quando a leitura está a decorrer 

existe uma energia e todos estão 
empenhados. Mas eram poucos os 
atores que ainda não tinham lido o 
guião. estiveram à espera até esse 
dia. Kit (Harrington) era um deles.
KH: Ele disse, “Não me contem. 
Não sei nada. Vamos ler, e depois 
sentimos em conjunto.”
RM: Ele não estava a fingir
KH: É engraçado que quando 
lês o argumento, vives a tua 
própria experiência pessoal. Mas 
depois quando o ouves, quando 
representas, transforma-se noutra 
coisa.
RM: Assim ele estava a fazer a 
leitura e podias ver o seu rosto a 
reagir a tudo. É emotivo.

KRISTOFER HIVJU  E GWENDOLINE CHRISTIE
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KH: Foi um momento natalício.
RM: Lembro-me que ficamos de 
pé durante dez minutos a bater 
palmas e olhávamos para o David 
(Benioff) e o Dan (DB Weiss) 
estava eufórico. Até me arrepio ao 
lembrar-me disso.

Assim os milhões de 
espetadores espalhados pelo 
mundo que aguardam pelo 
final da série …
RM: Não vão ficar desapontados. 
Não.
KH: Acho que haverá de tudo: 
alguns ficarão tristes, outros 
ficarão felizes pois as suas 
previsões estavam certas. Alguns 
irão chorar e outros vão destruir 
a televisão. Vão existir diferentes 
tipos de reações.
RM: Pois têm tudo imaginado nas 
suas mentes, aquelas teorias e se 
não correr como esperam, não vai 
corresponder às suas expetativas.
KH: Mas esse é o conceito da série 
– é uma história imprevisível. 
Não segue a regra de Aristóteles 

de príncipio, meio e fim. Acho 
que isso ajuda a explicar o êxito 
de «A Guerra dos Tronos», pois 
é impossível prever o que vai 
acontecer. Ninguém sabe. 

Olhando para trás, qual foi o 
momento em que sentiram a 
dimensão global da série?
RM: Há um par de temporadas 
atrás. Estive em negação durante 
muito tempo – não vi muito sobre 
isso … Tive este ano de folga e 
depois estás no meio do nada e de 
repente passa um estranho num 
sítio longínquo e pergunta-te, 
“Estás vivo ou morto?”
KH: Foi isso que me aconteceu 
no último ano! Com a minha 
barba não me posso esconder 
da personagem. Óculos de sol 
também não ajudam, mas as 
pessoas são fixes na Escandinávia, 
que é onde vivo. Entrei na 
3ªtemporada e logo aí  senti a 
dimensão da série, e cresceu ainda 
mais depois disso. Mas as pessoas 
são fixes na maior parte do tempo 

– e não é que me tenha sentido 
ameaçado.

Vão sentir saudades de muita 
coisa da produção de «A Guerra 
dos Tronos». Mas do que é que 
vão sentir mais falta?
RM: Para mim, do guarda-
roupa. Era dos primeiros a ser 
caraterizado com esta marca no 
rosto. Todos os dias. Por isso não 
vou sentir falta disso. Depois, 
quando estava a trabalhar, tinha 
de usar metade do rosto com 
barba. Este lado tinha de ser todo 
aparado. E no final voltas para 
casa e as pessoas dizem: “Bem, 
tens de te decidir.” Respondia, 
“Estou a trabalhar, já vos disse 
mais do que uma vez. Quando não 
tenho barba deste lado, quer dizer 
que estou a trabalhar. “Bem, fica-
te muito mal.”
KH: Durante muito tempo, esta 
barba tinha direitos de autor – 
dizia, “propriedade da HBO”. 
Agora já não tem mais, por isso 
talvez a apare. Veremos.

RORY MCCANN E MAISIE WILLIAMS
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do seu especial televisivo, 
inspirado no podcast, 
disponível na HBO a partir do 
dia 11 de maio.
SARA QUELHAS

Em primeiro lugar, o que 
diriam às pessoas para as 
convencerem a ver este 
especial?
JAMES: É algo muito divertido, 
mesmo. Estamos a tentar fazer o 
programa tão inclusivo, divertido 
e familiar quanto possível. Temos 
o sofá, toda a gente está com uma 
bebida e basicamente parece que 
estamos no clube de leitura mais 
porco do mundo. Se nunca leram 
nada do Rocky [pseudónimo do 
pai de Jamie], deviam mesmo ler, 

Quando se reformou, o pai 
de Jamie decidiu dedicar-se 
à escrita. O que o filho não 
contava é que, na verdade, 
o progenitor gostasse de 
escrever… contos eróticos. 
Só que, em vez de ficar 
envergonhado, Jamie teve 
uma reação do extremo 
oposto: decidiu comentar as 
melhores passagens dos livros 
com amigos e em público. 
O podcast “My Dad Wrote 
a Porno” foi um sucesso 
estrondoso e, desde 2015, já 
soma mais de 160 milhões 
de downloads. Em conversa 
animada com a METROPOLIS, o 
trio protagonista confessou 
o seu entusiasmo pela estreia 
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porque não é igual a nada que 
já tenham visto. O imaginário 
que ele consegue construir é tão 
bizarro que não encontram nada 
igual. E o seu estilo gramatical é… 
qual é a palavra?
ALICE: ‘Batshit’.
JAMES: Exatamente, obrigada. E 
as personagens que ele cria são 
totalmente surreais, é melhor-
pior livro que alguma vez irão ler.
ALICE: Penso que é uma questão 
universal. Toda a gente tem um 
pai ou mãe com algumas saídas 
mais embaraçosas, todos odiamos 
imaginar a vida sexual dos nossos 
pais, penso que é algo que nos 
liga a todos. Então somos os três 
a partilhar uma bebida e a falar 
destes livros, da mesma forma 

que certamente imensos amigos 
pelo mundo fora se encontram 
numa sexta-feira à noite, em casa 
ou num bar. Estamos realmente a 
passar um bom bocado e acho que 
isso contagia as pessoas.

Jamie, agora uma pergunta 
para ti. Como é que isto tudo 
começou? Imagino que uma 
pessoa comum iria esconder 
este segredo tanto quanto 
possível. Mas tu não, e agora 
és famoso graças a isso. 
Quando é que percebeste o 
potencial cómico das histórias 
do teu pai?
JAMIE: Basicamente o meu pai 
era um construtor e reformou-
se. Começou a escrever um livro 

e eu achei que era uma ótima 
ideia, até que percebi que era 
pornografia e então passei a 
achar que a ideia era terrível. 
Quando o li pela primeira vez 
fiquei obviamente desconfortável 
e vieram-me ‘vómitos’ à boca. No 
entanto, quando comecei a ler 
mais, percebi que era um tesouro 
cómico. E precisava de partilhar 
isto com tantas pessoas quanto 
possível. Comecei por falar com 
o James e a Alice. Liguei-lhes 
e disse que tínhamos de nos 
encontrar imediatamente num 
bar porque tinha de lhes mostrar 
a pornografia do meu pai [risos]. 
O que é algo estranho de dizer 
aos amigos, mas felizmente eles 
aceitaram e logo achámos aquilo 
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hilariante e passámos um bom 
bocado a ler aquilo todos juntos. 
Foi aí que achámos que havia ali 
potencial, pois se achávamos isto 
engraçado, havia a possibilidade 
de outras pessoas sentirem o 
mesmo. Decidimos avançar com o 
podcast e foi isso que deu início a 
isto tudo.

Bem, já que acreditavas que 
outras pessoas iam achar 
aquilo igualmente engraçado, 
tenho de te perguntar se isso 
foi o caso da tua família.
JAMIE: [risos] A minha família 
adora isto, na verdade. Tenho 
uma família excêntrica, não é só 
o meu pai que é um pouco fora. 
A minha mãe estava um pouco 
insegura inicialmente, para ser 
honesto, mas nunca disse para 
não avançarmos, apoiou sempre. 
Só que não estava muito segura 
porque estávamos a fazer isto, o 
que não é a pior coisa do mundo 
para pensar. Agora está noutra 
fase, toda a família adora e 
apoiam-nos muito. Estiveram 
todos lá quando gravámos o 
especial, o que foi um gesto 
bonito.

Agora uma pergunta para a 
Alice e o James. Normalmente 
ouvem as histórias pela 
primeira vez logo quando 
vão gravar. Como é que se 
preparam para um programa 
assim?
ALICE: Acho que não nos 
preparamos de todo [riso geral]. 
Não há muitos truques para nos 
prepararmos para a pornografia 
do nosso pai. Para ser sincera, 
gostamos mesmo muito de fazer 
isto e quando estamos parados 
sentimos a sua falta. Menos o 
Jamie, claro, porque é algo meio 
traumático para ele. Mas acho 
que já é uma parte intrínseca das 
nossas vidas.
JAMES: Por outro lado, quando 
estamos a fazer o programa ao 
vivo, acaba por ser diferente todas 

as noites. Estamos a tentar fazer 
os outros rir, então pensamos em 
novas piadas e, para ser sincero, 
as nossas memórias são tão más 
que às vezes nos esquecemos 
do que acontecia no capítulo 
anterior e é como se fosse algo 
novo. Contudo, no palco o nosso 
objetivo principal acaba por nos 
fazermos rir uns aos outros, 
tentamos frequentemente coisas 
novas. Além disso, há pessoas 
da audiência que participam 
no espectáculo, levamos, por 
exemplo, duas pessoas ao palco 
para recriar uma cena do livro e 
ver se aquilo que o Rocky escreveu 
é verosímil. Alguém do público 
representa uma personagem do 
livro, portanto há elementos 
novos que também mantêm o 
projeto fresco para nós.

Estavam à espera que o 
podcast tive o sucesso que 
teve?
ALICE: Não acredito que alguma 
vez conseguíssemos imaginar 150 
milhões de downloads do podcast. 
A verdade é que estávamos a 
gostar realmente de ler o livro, 
e esperávamos que outras 
pessoas o achassem tão divertido 
como nós. Há algo sobre o 
potencial dos podcasts, sobretudo 
internacionalmente, que cria 
uma comunidade incrível pelo 
mundo fora. Acho que acaba por 
ser um testemunho do trabalho 
do Rocky, que acaba por criar 
um elo de seguidores, um pouco 
como vemos com «A Guerra dos 
Tronos» e «Harry Potter», em 
ficção científica e fantasia. As 
pessoas estão tão investidas nos 
detalhes e nas personagens, é 
de loucos, portanto se calhar até 
conseguiríamos ter previsto, mas 
o que aconteceu foi um efeito bola 
de neve.
JAMES: As pessoas que vêm aos 
espectáculos citam frases do 
livro e vestem-se a rigor, como 
personagens e até localizações 
da história. O que é um pouco 

estranho, como alguém que 
se disfarçou do bar de um dos 
capítulos. O nível de dedicação 
e o que eles sabem dos livros é 
surreal e nunca seria algo que 
pudéssemos ter antecipada. 
Pensávamos que poderia haver 
um pequeno grupo de seguidores, 
mas nada desta dimensão.

A HBO torna isto ainda 
mais global. Estão com 
receio da receção de outras 
culturas, ou estão sobretudo 
entusiasmados?
ALICE: Como já chegámos a 
alguns cantos do mundo e fomos 
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bem recebidos… A verdade é que 
parece que todo o mundo gosta de 
pornografia grátis e o sexo vende 
bem em todo o lado. Portanto, 
desde que te comprometas a fazer 
rir as pessoas, o sucesso é uma 
possibilidade em qualquer lado. 
Talvez o humor britânico seja algo 
refrescante nalguns países.
JAMES: Acho que ficámos 
surpreendidos com o sucesso na 
América, sobretudo porque eles se 
calhar são ainda mais britânicos 
do que nós. Mas a verdade é que, 
lendo isto com o nosso sotaque 
característico, acabamos por 
ser, como dizemos sempre, uma 

espécie do Harry e da Hermione 
da Pornografia, o que torna isto 
ainda melhor.

Em que medida é que ter uma 
audiência ao vivo afeta o que 
estão a fazer em palco?
JAMIE: Isso é uma das coisas 
incríveis de fazer isto ao vivo, 
porque cada espetáculo é 
diferente, o público muda e fomos 
surpreendidos pelo quando 
acabamos por depender de quem 
lá está. É ótimo, porque incluímos 
tanto o público que temos uma 
participação interessante, as 
pessoas sobem ao palco e repetem 

cenas o livro, interpretam 
personagem, incluímos as 
pessoas tanto quanto possível. 
Gostamos que eles sintam que 
fazem parte do espetáculo e que 
nos levem até caminhos onde 
não chegaríamos sem a sua 
influência naquela noite. É muito 
entusiasmante, porque torna 
tudo diferente e divertido dia 
após dia. Com o programa para a 
HBO quisemos trazer isso para o 
ecrã, mostrar coisas mais visuais 
que normalmente não seriamos 
capazes de partilhar via podcast. 
Agora todos podem experienciar 
este capítulo de uma forma que, 
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habitualmente, só seria possível 
ao vivo.
ALICE: Isso é uma grande verdade.

Lembram-se de alguma 
história divertida, dos 
espetáculos ao vivo, que vos 
tenha marcado?
JAMIE: Sem dúvida.
JAMES: Houve pessoas em Perth 
(Austrália) que ficaram tão 
entusiasmadas que tivemos de as 
expulsar. Estão tão desesperados 
por entrar no espetáculo que 
invadiram o palco e acabaram 
por ser encaminhados para a 
saída. Alguns casos foram assim 
mais surreais. Fico sempre 

impressionado porque pedimos 
voluntários nessas alturas e a 
quantidade de pessoas que quer 
envolver-se… é incrível. A nossa 
audiência está sempre pronta 
para uma boa gargalhada, o que é 
muito bom. Também recebemos 
muitos bolos nos bastidores antes 
de subir ao palco…
ALICE: Normalmente vaginas.
JAMES: Bolos de vaginas, de 
pénis, coisas assim…
ALICE: E os disfarces são 
impressionantes, desde a 
anatomia a localizações dos 
livros, às vezes até aos pares. 
Uma vez a mãe de duas gémeas 
fez-lhes umas camisolas em que 

piscava a zona dos mamilos, algo 
verdadeiramente inesperado e 
engenhoso. As pessoas esforçam-
se mesmo, são momentos 
incríveis.
JAMES: Também sou 
surpreendido pelo tipo de pessoas 
que vai aos espetáculos. Há mães 
que vão com as filhas, primeiros 
encontros… se bem que isto já 
acho bastante estranho. Só que há 
uma mistura ampla de pessoas, e 
todos passamos um bom bocado.

Passa pela vossa cabeça 
repetir a experiência deste 
especial para TV?
JAMIE: Foi mesmo um bom 
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bocado, a HBO foi um parceiro 
excelente e gostávamos de 
fazer mais projetos. Claro que 
esperamos que este corra bem e 
que, assim, talvez nos recebam de 
novo.

Para quando a nova temporada 
do podcast?
JAMES: Mais tarde, ainda este 
ano. Não começámos ainda a 
gravar. Jamie?
JAMIE: Ainda não comecei a ler os 
livros, não.
JAMES: É algo que vai sair 
definitivamente este ano, mas 
não tenho a certeza exatamente 
quando. No que me diz respeito, 

gostava que fosse tão cedo quanto 
possível já que estou pronto para 
me divertir outra vez.

Têm mais projetos juntos 
planeados para os próximos 
tempos?
ALICE: Não, não imagino 
que continuemos a falar 
depois do especial da HBO. 
Cumprimos nessa altura as 
nossas obrigações contratuais e 
ficamos despachados [riso geral]. 
Adoramos trabalhar juntos, pelo 
que vamos continuar a fazê-lo. 
E acho que a pornografia está no 
nosso futuro.
JAMIE: Infelizmente.

Querem aproveitar para 
deixar alguma mensagem 
aos fãs portugueses?
ALICE: Adoramos os vossos 
pastéis de nata! E estão 
preparados para isto? Estão 
de certeza preparados para 
isto?
JAMES: Eu gostava de deixar 
um enorme pedido de 
desculpas em nome do nosso 
país.
ALICE: Há efetivamente 
pessoas britânicas respeitosas 
e não devem julgar toda a 
gente com base no espetáculo.
JAMES: Sim, o Reino Unido 
não é assim [risos].
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CRAZY EX-GIRLFRIEND 

tudo, com as músicas a que tinha 
direito, porque só assim «Crazy 
Ex-Girlfriend» faz sentido. E 
mesmo quem não aprecia o género, 
dá por si a cantarolar músicas de 
Rebecca Bunch (Rachel Bloom) e 
companhia, sem razão aparente.

A experiência de assistir a séries 
de televisão também pode ser 
isto. Desafiar o preconceito do 
espectador perante determinados 
géneros, ao mesmo tempo que, 

Recomendei «Crazy Ex-Girlfriend» 
a muitas pessoas ao longo dos 
últimos anos, inclusivamente aqui 
na METROPOLIS. Pelo meio, houve 
sucessos, fracassos e muitos “nem 
pensar, não gosto de musicais”. A 
certa altura, apercebi-me de que a 
minha amiga Filipa, nada adepta 
de musicais, passava à frente 
as músicas que iam surgindo, 
normalmente duas por episódio. 
O resultado era inevitável: no final 
da primeira temporada foi rever 

fazendo uso de clichés do teatro 
musical ao romance de cinema, 
estes se desconstroem à nossa 
frente. «Crazy Ex-Girlfriend» é 
uma série que explica todos os 
seus componentes, mesmo os 
mais surreais. Tudo o que acontece 
no ecrã tem um motivo, e isso 
estende-se até aos momentos 
musicais e à própria Rebecca, 
cujo comportamento bizarro 
encontra uma origem e se vai 
desenvolvendo. Muitas respostas, 

Filha do teatro musical, 
Rachel Bloom levou os seus 
vícios e clichés para a TV e 

criou uma série que é muito 
mais do que a soma das 

partes. Quatro temporadas 
depois, chegou ao fim.  

SARA QUELHAS
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todavia, chegaram apenas na 
última temporada, mantendo a 
magia até quase ao fim.

O ponto de partida da ação dá-
se quando Rebecca se cruza, 
ocasionalmente, com Josh 
Chan (Vincent Rodriguez III), a 
primeira paixão da adolescência. 
A protagonista decide então trocar 
a sua vida profissional de sucesso 
por West Covina para o seguir. O 
equivalente a trocar Lisboa por 

uma cidade ou vila pequena do 
interior. Logo aqui se denota que 
Rebecca é bastante impulsiva e 
não segue um comportamento 
ponderado, e muito menos se rege 
pelos padrões que a sociedade tem 
por ‘normais’. Com momentos 
mais ou menos descabidos, a 
série da CW, que em Portugal 
está disponível na Netflix, foi 
misturando a sua veia cómica 
com os outros géneros, chegando 
mesmo a arriscar o terror. Plural 

desde o início, e muito inspirada 
pelos truques do teatro musical, 
«Crazy Ex-Girlfriend» infelizmente 
nunca recebeu o devido valor.

Observar a complexidade da 
série quatro temporadas depois é 
arrebatador. Pequenos assuntos 
tornam-se grandes, os números 
de magia são revelados ao 
espectador e, com naturalidade, 
o desenlace da trama foca-se no 
problema psicológico de Rebecca. 
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Tudo o resto cai por terra como 
um mágico que conta como 
faz o seu truque mais popular. 
Muitas outras personagens 
também crescem e se tornam 
mais maduras, como é o caso da 
melhor amiga Paula (Donna Lynne 
Champlin) e da inimiga-que-se-
torna-amiga Valencia (Gabrielle 
Ruiz). Depois do grande número 
de abertura, que se estende às 

duas primeiras temporadas, 
Rachel Bloom e Aline Brosh 
McKenna, as criadoras, fazem cair 
o plano e vão problematizando o 
que vemos no pequeno ecrã.

Sem estragar o desfecho da série, é 
de louvar a sua coerência, mesmo 
que, a espaços, alguns julgassem 
que a tinha perdido. É certo que 
‘paga’ o preço de tornar a série 

descontraída, apoiada sobretudo 
em momentos cómicos e até 
disparatados, num tema mais 
pesado, com uma forte dose de 
drama, mas é isso que torna 
«Crazy Ex-Girlfriend» ainda mais 
interessante. Traduzida à letra 
para “a ex-namorada maluca”, uma 
piada muitas vezes recorrente 
em conversas de café, Rachel e 
Aline mostram que muitas vezes 
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a questão é mais profunda do que 
isso. Preocupam-se genuinamente 
com Rebecca, vão adicionando 
camadas, memórias e casos mal 
resolvidos, até que a personagem 
outrora facilmente denominada 
de ‘maluca’ se torna mais humana 
e próxima do espectador. É fácil 
perceber alguém quando se torna 
mais do que como o mundo a vê à 
superfície.

«Crazy Ex-Girlfriend» tem músicas 
sobre diagnósticos clínicos, infeções 
urinárias e até onde fica a casa 
de banho, mas fala-nos sobre 
muito mais do que isso. Há doença 
mental, desequilíbrio emocional 
e comportamento deslocado da 
sociedade, mas também problemas 
mais comuns, como desmotivação 
profissional, menopausa e o que 
acontece quando relações chegam 

ao fim. Poder-se-á dizer que Rachel 
Bloom canta sobre a vida, mas 
«Crazy Ex-Girlfriend» será sempre 
mais do que a música que nos dá. 
O argumento é bem escrito, as 
personagens competentes e há uma 
preocupação real por cumprir o que a 
história exige (e não o que o público 
pudesse desejar). Ainda agora acabou 
a série e já mal podemos esperar pelo 
regresso de Rachel.
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SETH ROGEN

Aos 37 anos, Seth Aaron Rogen é um dos mais 
versáteis de Hollywood. O canadiano iniciou a sua 
carreira através da comédia “stand-up”, tendo, 
desde então, um longo percurso cinematográfico 
e televisivo nos papéis de ator, escritor, produtor 
e até realizador. A propósito da sua mais recente 
prestação no grande ecrã, no filme «Seduz-me se 
és Capaz», revisitamos a sua carreira neste perfil. 

PEDRO SANTOS FERREIRA
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Em Vancouver, a sua terra natal, Seth Rogen começou 
o seu percurso profissional através da comédia “stand-
up”. Filho de Sandy e Mark Rogen, uma família de 
judeus, consegue a cidadania americana graças ao seu 
pai, apesar de o próprio considerar-se “mais canadiano 
do que americano”, por ter crescido no Canadá.

Desde cedo, a sua vida foi orientada para a comédia, 
demonstrando desde logo um talento inato para a 
escrita humorística, revelada nas suas performances ao 
vivo. “Assim que percebi que conseguia ser engraçado e 
fazer disso profissão, esse foi o trabalho que eu quis”, 
disse Rogen ao Toronto Star.Ainda na adolescência, 
aos 16 anos, coube-lhe um papel secundário na série 
«Freaks and Geeks – A Nova Geração» (1999-2000), de 
Judd Apatow. Infelizmente para Rogen, a série viria 
a ser cancelada após a primeira temporada, graças às 
baixas audiências. 

O CANADIANO QUE NOS FAZ RIR

Já em Las Vegas, para onde se tinha mudado com os 
pais, Rogen torna-se responsável pela sua família, com 
os pais desempregados, é convidado para um papel na 
sitcom «Undeclared» (2001-2003), onde teria um duplo 
cargo como ator e escritor. Ainda “apadrinhado” por 
Judd Apattow, que o iria guiar numa carreira dedicada 
ao cinema, Seth Rogen tem a sua estreia no grande 
ecrã no filme “Donnie Darko” (2001). A parceria seria 
reeditada noutros filmes, como «Virgem aos 40 Anos» 
(2005), entre outros.

Nessa altura, Rogen passa a integrar o núcleo duro 
de Apatow, ao lado de Steve Carrel e Paul Rudd, na 
conhecida “frat pack”. Na verdade, Seth nunca mais 
esqueceu a influência de Apatow na sua carreira, sem 
esquecer o grande convívio e os “estranhos pedidos” 
do seu “mestre”, que envolviam produzir filmes em 10 
dias ou escrever 100 páginas com novas ideias para 
futuros filmes. 

UMA ENTREVISTA DE LOUCOS



Um dos momentos altos neste início de carreira é a 
ascensão de Rogen ao cargo de argumentista na última 
temporada do “Da Ali G Show”, em 2004. Através desta 
participação na mítica série de Sacha Baron Cohen, 
recebe uma nomeação para o Primetime Emmy Award. 
É, contudo, a sua prestação em «Virgem aos 40 Anos» 
que o torna conhecido do grande público, com todos os 
diálogos de Rogen a surgirem com base no improviso.

No entanto, só em 2007 ascende à categoria de 
personagem principal, novamente patrocinado por 
uma produção de Apatow, intitulada «Um Azar do 
Caraças» (2007), uma comédia romântica baseada 
numa gravidez inesperada. O filme, produzido com 
um orçamento de 30 milhões de dólares, tornou-se um 
sucesso de bilheteira, tendo angariado 219 milhões de 
dólares no box-office internacional, além do elogio da 
crítica à prestação do jovem ator.

No final de 2007, estreia «Super Baldas», que Rogen 
tinha começado a escrever com Evan Goldberg, 
ainda com 13 anos. Co-produzido por Apatow e 

protagonizado pela dupla Michael Cera e Jonah Hill, o 
filme mereceu igualmente o elogio da crítica, bem como 
o seu argumento, tendo-se mantido no topo do box-
office americano durante duas semanas consecutivas.
Estava lançada uma nova fase na carreira de Seth 
Rogen, com diversas participações em filmes, 
programas e séries de televisão, com passagem pelo 
“Saturday Night Live” e um episódio especial de 
“Simpsons”. Pelo meio contam-se ainda participações 
em «As Crónicas de Spiderwick», «Horton e o Mundo 
dos Quem», «O Panda do Kung Fu», «Filhos e Enteados», 
«Alta Pedrada» e «Zack e Miri Fazem um Porno», tudo 
isto no produtivo ano de 2008.

Já em 2011, ao lado do amigo de infância Evan Goldberg, 
Rogen é responsável pela adaptação de «Green Hornet». 
Rogen surge num duplo papel de produtor executivo 
e ator principal. Mais tarde, revelou ter sucumbido 
à pressão de liderar um filme com um orçamento de 
120 milhões de dólares.  Apesar do fraco resultado na 
bilheteira, esta primeira aventura em conjunto da dupla 
Rogen/Goldberg, levou-os a criar o estúdio Point Grey 

MÁ VIZINHANÇA

 104 METROPOLIS MAIO 2019



Pictures, inspirado pelo nome da Escola Secundária que 
frequentaram juntos.
Em 2013, Rogen e Goldberg têm a sua estreia na 
realização com o apocalíptico «Isto é o Fim!», que 
merece críticas positivas e alcança a segunda posição 
na tabela do box-office em semana de estreia. Um ano 
depois, «Má Vizinhança» traz a Rogen - aqui como ator 
principal - o seu melhor resultado na bilheteira, tendo 
o filme arrecadado uns surpreendentes 270 milhões de 
dólares a nível internacional.

No mesmo ano estreia «Uma Entrevista de Loucos», 
considerado “um ato de Guerra” pela Coreia do Norte, 
em reação à sátira que o filme faz do líder norte-
coreano Kim Jong-un. Rogen foi apelidado de “cineasta 
gangster” pelo regime da Coreia do Norte. A polémica 
levou a Sony Pictures a retirar o filme de circulação, 
tendo os estúdios sofrido um ataque informático, 
após ameaças de Kim Jong-un. Mais tarde, o filme foi 
libertado online.

O “maior desafio” de Rogen como ator surge em 2015, no 

SEDUZ-ME SE ÉS CAPAZ

filme «Steve Jobs», em que interpretou Steve Wozniak, 
co-criador da gigante Apple. A prestação foi considerada 
“um excelente trabalho” pelo próprio Wozniak. Seguem-
se vários trabalhos, com destaque para «A Última 
Noitada» (2015), «Salsicha Party» (2016), as sequelas de 
O Panda do Kung Fu e Má Vizinhança e um papel ativo 
na série «Preacher».

Este ano, Rogen chega de novo ao grande ecrã, desta 
vez ladeado por Charlize Theron em «Seduz-me se 
és Capaz». Nesta comédia romântica Rogen é um 
jornalista desempregado que persegue desde a infância 
a sua uma figura política de renome. Ainda este ano, o 
canadiano vai dar voz a Pumbaa no remake do clássico 
«O Rei Leão».

Seth Rogen é casado com a atriz Lauren Miller. 
Conheceram-se no «Da Ali G Show», começaram a 
namorar em 2004 e casaram em 2011, na Califórnia. 
Um ano após casar, o casal fundou a Hilarity for Charity, 
uma instituição solidária que visa combater o Alzheimer 
e ajudar as pessoas afetadas com esta doença. 
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QUERO-TE TANTO

ENTREVISTA

Marquês. O resultado não é o 
esperado, a tragédia acontece 
quando são presos, mas o final 
esse será feliz. A METROPOLIS 
encontra-se, mais uma, vez 
com o realizador de sotaque 
de “Além do Tejo”, que tem 
o mundo dentro dele e que 
sabe realizar sonhos como 
nenhum outro. “1, 2, 3 check! 
Queres ver se eu der um 
grito? ‘Uoooou!’ Viste? O teu 
gravador está bom!” E sim, o 
gravador cumpriu a sua função 
a gravar esta entrevista, ao 
sabor de um copo de vinho 
branco, às cinco da tarde de 
uma Lisboa movimentada 
e luminosa como nenhuma 
outra.  SARA AFONSO

«Quero-te Tanto» é o novo 
filme de Vicente Alves do Ó. 
Deixando o final da trilogia 
de filmes biográficos sobre 
alguns dos mais ilustres 
poetas e artistas nacionais, o 
realizador de «Florbela» e «Al 
Berto» volta-se novamente 
para a “comédia romântica”, 
apostando, desta vez na 
história de Pepê (Pedro 
Teixeira) e Mia (Benedita 
Pereira), um casal de jovens 
envolvidos num amor colorido 
e tonto, mas puro e inocente, 
que esperam o seu primeiro 
filho. Sem forma de sustentar 
este bebé, decidem assaltar 
o tesouro de raspadinhas 
escondidas na rotunda do 
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O BALÃO VERMELHO 
Existem algumas cenas de «Quero-
te Tanto» que representam bem 
a linguagem e o estilo de Vicente 
Alves do Ó. Um 
grande balão 
de ar quente 
vermelho 
a sobrevoar os 
campos alentejanos 
é certamente uma delas e uma 
das que fica na memória. À nossa 
pergunta sobre o realismo do 
balão, o realizador responde: 
“Quer dizer, ele [o balão] é real, 
mas por vezes é colocado em 
sítios onde não esteve, estás a 
perceber?” Sim, estou, Vicente. 
Mas o realizador continua a 
explicação. “Porque nós tivemos de 

“falo de coisas 
difíceis a brincar”

fazer voo cativo, ou seja, ele está 
preso ao chão, levanta, mas não 
se vai embora. Levanta a uma 
altura suficiente para eu poder 

filmar tudo à 
volta, mas 
depois 

não 
passeou. 

Porque se ele 
fosse passear, levava horas para 
trazer de volta e já não tínhamos 
horas de sol, uma vez que só 
se pode usar o balão entre as 
6h e as 10h da manhã. Às 10h 
da manhã já não podes voar. 
Estávamos em Serpa, com muito 
calor, e tínhamos um frame 
muito apertado. Ele depois é, 
então, recortado e colocado no 

céu sem nada. O Jorge Carvalho, 
que também esteve envolvido 
nos efeitos especiais de «Soldado 
Milhões» é que fez este trabalho. 
Ele é muito bom.”
 
Continuando a explorar a cena do 
balão de ar quente, Vicente Alves 
do Ó mergulha um pouco ainda 
mais profundamente na cena e 
conclui algo que só ele sabe fazer 
e que reflete a sua sensibilidade e 
capacidade de deixar mensagens 
nos seus filmes. “Não sei se 
reparaste, mas eu fiz uma gracinha 
e juntei os dois poetas em cima 
do balão. Pus a Florbela e o Al 
Berto no balão a voar. Nesse dia 
estávamos a filmar e eu disse: 
‘que engraçado, até aqui eu tenho 

 107METROPOLIS MAIO 2019



ENTREVISTA

poesia. E a Dalila perguntou: 
‘mas porquê, eu vou dizer algum 
poema?’ Não, não estás a perceber, 
Dalila. No filme todo, eu coloquei 
dentro do balão os dois poetas 
que fiz em cinema. O Al Berto e a 
Florbela vieram passear de balão 
ao Alentejo, com o protagonista 
do novo filme. Ou seja, três 
protagonistas dentro do balão a 
passear.”

Todas as conversas com o Vicente 
Alves do Ó fluem de forma 
sincera e sem preconceitos. Mas a 
verdade está sempre prevista na 
balança, mesmo quando fazemos 
a pergunta que todos os outros 
já fizeram. Afinal, como surge 
esta vontade de fazer «Quero-
te Tanto», que conta com a 
coprodução da TVI. “Já contei isto 
tantas vezes”. Está bem, Vicente, 
mas agora conta-nos de maneira 

diferente! “Então, estamos em 
2001, e estou há dois anos em 
Lisboa, a escrever argumentos 
para toda a gente, para telefilmes, 
e estou com esta ansiedade de 
realizar. Por esse motivo, escrevo 
guiões, muitos guiões, porque 
sim. Porque exercito, porque 
sonho, porque quero fazer. E um 
dia, leio uma notícia num jornal 
sobre um homem que se havia 
evadido da prisão aqui de Lisboa, 
por uns andaimes, e tinha sido 
avistado nas redondezas da prisão 
de mulheres de Odemira, onde 
estava presa a sua companheira, 
sendo que ambos tinham sido 
condenados por tráfico de 
estupefacientes. E eu pensei: 
‘então, ele em vez de fugir para 
o estrangeiro, vai para junto da 
prisão dela para a ver? Será para a 
tirar de lá?’ E esta ideia foi o que 
me deu o impulso para escrever 

esta história chamada Quero-te 
Tanto”, conta o realizador.

COMÉDIA ROMÂNTICA
“Chamei-lhe comédia romântica 
porque há ali três ou quatro 
momentos que podes dizer que 
são um pouco mais dramáticos, 
para dar um pouco de verdade e 
para não ser apenas boneco. Eles 
são todos muito especiais, muito 
estapafúrdios, digamos assim, 
muito exóticos, mas são reais, são 
pessoas”, partilha. 

Mas como é possível constatar 
em todas as suas obras e textos, 
as pessoas e a vida nunca deixam 
de estar presentes. “A minha 
psicóloga costuma dizer que falo 
de coisas difíceis a brincar, como 
é o facto de eles serem todos 
órfãos de alguma coisa. Aqueles 
polícias têm um ar de órfãos, o 
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casal da Dalila e do Rui Melo não 
podem ter filhos, o Pepê e o irmão 
perderam o pai e a mãe. Toda 
aquela gente é órfã de algo.”
E se existe outro ponto comum 
com outros filmes é o facto de 
nas suas histórias encontrarmos 
sempre algo do realizador e da sua 
própria narrativa de vida, assim 
como a cronologia da sua vivência. 
Vicente Alves do Ó concorda: “Sim, 
claro, tem sempre. Fui juntando 
estas personagens numa história 
que eu queria acima de tudo 
familiar e bem-disposta. Queria 
fazer aquele filme de domingo à 
tarde, que toda a gente quer ver. 
E está o pai, a mãe, a avó e as tias, 
e as primas a chorarem no fim 
porque acaba tudo bem. E depois 
batem palmas quando ele sobrevoa 
a prisão, e essa cena foi muito 
gira porque foi filmada logo no 
primeiro dia e a figuração, aquelas 

mulheres todas que lá estavam, 
espontaneamente reagiram assim 
e foi muito giro. E cada vez que 
repetíamos, estavam sempre no 
sítio e a adorar fazer aquilo. E 
então pensei: ‘se a figuração está 
feliz a fazer esta cena do balão, 
talvez resulte’.” 

INFLUÊNCIA DO CINEMA 
FRANCÊS
Vicente Alves do Ó vai no seu 
sexto filme e mesmo que os 
orçamentos por vezes não 
permitam dar-lhe as condições à 
altura dos seus sonhos, a verdade 
é que o realizador que viveu 
grande parte da sua vida em Sines 
consegue criar fantasia com muito 
pouco. “Se tu tens a sorte de ter 
gente boa, tudo está no ecrã.” Mais 
uma vez, para o ajudar a colocar 
no ecrã parte do que vai no seu 
imaginário, Vicente Alves do Ó 

contou com o talento de Joana 
Cardoso na direção de arte deste 
filme, que o realizador queria 
próximo dos filmes franceses dos 
anos de 1960. “Não, não tem nada 
de Wes Anderson. O que eu disse 
à Joana foi: ‘a minha inspiração 
para este filme, a nível estético, 
é o cinema francês dos anos de 
1960. A estética da prisão é Irmãos 
Metralha”. Mas será que não 
tem mesmo nada de Anderson 
e «Grand Budapest Hotel», por 
exemplo? “Compreendo que 
te tenha remetido para o Wes 
Anderson, mas aquilo é Irmãos 
Metralha, Inspector Clouseau 
para os polícias, «Pierrot le Fou», 
«Le Mépris». As cores, o azul 
e o encarnado, o saturado do 
verão”, refletindo, ainda, sobre o 
trabalho da diretora de arte com 
quem trabalhou em «Al Berto» 
e na série para a RTP «Solteira 
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e Boa Rapariga» que estreará 
em breve. “Como sabes, eu meto 
o bedelho em tudo. Confio no 
trabalho da Joana [Cardoso] mas 
não consigo não estar lá para 
ver e dizer: ‘não é por aí, é por 
aqui; traz-me outra opção. Não 
é essa, é outra.’ Como gostamos 
verdadeiramente de fazer este tipo 
de coisas, parecemos duas crianças 
a brincar, um diz mata e o outro 
diz esfola. E foi muito divertido.” 
Mas entre a realidade e a fantasia, 
existe um trabalho de equilíbrio 
que é necessário fazer. “O filme 
tem muito detalhe que procura 
ser possível no real, mas não ser 
cartoonesco como fantasia. Porque 

se for demasiado cartoonesco, 
retira humanidade”, acrescenta.  
 A BATTLE DANCE, AO SOM 
DE CONAN OSIRIS
“Pois, não fazia ideia de quem 
ele [Conan Osíris] iria ser. Aliás, 
minha querida, se fosse agora eu 
não teria dinheiro para comprar 
aquela canção. Descobri-o no 
YouTube, no ano passado, quando 
andava à procura de uma música 
para a cena da battle dance. Ouvi 
muita coisa e há umas que até 
estão no filme. Ouvi Carlos Paião, 
Tonicha, Cândida Branca Flor, e 
depois procurei por “nova música 
portuguesa”. Às vezes faço isso. 
E aparece-me uma coisa a dizer: 

Conan Osíris, Adoro Bolos. E 
pensei: ‘tenho que ouvir’. Ouvi 
essa e a Borrego, que também é 
muita boa. Já ouviste a música 
do Borrego?” Não, ainda não 
ouvi, Vicente. “Borrego, Borrego, 
por causa de ti fui um borrego”, 
começa a cantarolar, com sotaque 
alentejano. “É muito bom! E depois 
aparece a Celulite, que é mais 
para as meninas, e aquilo dava 
uma battle dance maravilhosa. E 
então virei-me para a Pandora 
[Cunha e Teles] e disse-lhe: ‘ouve 
lá isto!’ Ainda era uma coisa mais 
underground, mas já andava 
aí. Pagámos um preço bastante 
acessível até porque ele ainda 
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estava a trabalhar na sex shop 
e ainda não tinha ‘explodido’.  
Nós filmámos em junho do 
ano passado”, contextualiza o 
realizador. 

A COPRODUÇÃO COM A TVI
«Quero-te Tanto» foi escrito e 
realizado por Vicente Alves do 
Ó, mas conta desta vez com a 
coprodução da TVI, além da 
produção de Pandora Da Cunha 
Telles e Pablo Iraola, da Ukbar. 
“Acho que o cinema precisa 
muito da televisão. Esta é que é a 
verdade. Porque de facto, colocar 
um filme nas salas de cinema e 
promovê-lo… Mas a televisão 

dentro do filme estava lá desde o 
início. Eu queria acima de tudo que 
a televisão simbolizasse o país. 
Queria que o país acompanhasse 
a história e se apaixonasse pela 
história. Agora existem as redes 
sociais, mas em 2001 era a 
televisão que reinava. E ficou esse 
eco da televisão aqui. Eu brinco 
com os estereótipos, mas tento 
dar-lhes algo muito pessoal.”

Entre uma jornalista que tentar 
provar à mãe que é capaz de ser 
uma boa repórter, uma mãe, 
diretora de estação televisiva que 
não sabe bem o que faz, uma pivô 
que exagera nos maneirismos, 

tudo foi calculado ao detalhe. 
“Eu dizia à Joana Almeida para 
fazer as paragens nos sítios 
errados quando estivesse a ler as 
notícias e para não cumprir com a 
respiração nem com a pontuação. 
Geralmente não se brinca com 
estas pessoas e parece que a 
televisão é o diabo, mas achei que 
podia ser um elemento tão cómico 
como a prisão.” Assim como a 
personagem do Rui Melo, que é 
“um frikolé mas não é bem assim 
porque lê os cahiers du cinema e 
fala de literatura e também não é 
o alentejano parado. Cresci com 
os alentejanos a terem amantes 
espanholas. E este homem casou 
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com uma, pronto!”, diz entre risos.
Voltando à parceria com a TVI, a 
mesma surge, de acordo com as 
palavras do realizador, “porque 
a Pandora [Cunha Teles] é uma 
temerária e bate às portas, chateia 
as pessoas e fomos chatear a TVI, 
que respondeu: ´Bora lá’. Esta é a 
primeira vez que a TVI está a fazer 
um projeto de cinema que não é da 
casa e deixou-me ir buscar atores 
da TVI. Escolhi as pessoas com 
quem queria realmente trabalhar 
e encaixavam naquilo que o papel 
pedia. Foi interessante porque 
se calhar muitos deles fizeram 
coisas que não se imaginavam a 
fazer. Quando olho para o Pedro 
Teixeira vejo o Gene Kelly, a cara, 
a patetice, o corpo, a força. Achava 
que ele tinha algo daquele Pepê 

maluco e quando o conheci melhor 
percebi que tinha mesmo. A Benny 
[Benedita Pereira] também é muito 
doida daquela cabeça. E eles não 
estão errados. Aquela relação é 
completamente maluca da cabeça e 
é gira, mas eles funcionaram.” Na 
verdade, como em tudo na vida, 
quando tudo é “feito com muito 
carinho, amor, entrega e boa 
disposição”, que foi o caso, tudo 
funciona.

AMANHÃ
Ainda sem data de estreia em 
Portugal, «Golpe de Sol», o filme 
que Vicente Alves do Ó realizou 
antes de «Quero-te Tanto» tem 
feito o seu percurso lá fora e a 
crítica tem sido favorável. “Acho 
que é um filme muito psicológico, 

intenso, emocional, só com quatro 
atores, e acho que estes filmes têm 
muita dificuldade de viver nas 
nossas salas e acabam por morrer 
cedo. Como eu queria prolongar 
a vida dele, achei que a estratégia 
devia ser ao contrário”, afirma. 
Fazendo o inverso do que costuma 
acontecer, o realizador está feliz 
com a estratégia escolhida. “Para 
mim é mais interessante ele ter 
sido selecionado para Locarno, 
Tallin, Melbourne, Miami, 
Londres, e ir acumulando história. 
Assim, pode ser que quando estreie 
aqui as pessoas tenham mais 
curiosidade de o ver porque correu 
bem lá fora.” 

Em relação ao terceiro filme da 
trilogia dos poetas, a narrativa 
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sobre o poeta das imagens Amadeo 
de Sousa Cardoso, o realizador 
vai reescrevê-lo, porque tinha um 
argumento “demasiado caro” e 
porque quer divertir-se um pouco 
mais a prepará-lo e a torná-lo mais 
consistente. “Talvez na próxima 
primavera possa estar a filmá-lo”. 

Regressando a «Quero-te Tanto», 
Vicente Alves do Ó justifica 
o porquê de este filme ser a 
“aventura mais maluca em que se 
meteu”. “Porque é um road movie, 
porque tinha 25 personagens e 
eu ainda cortei algumas, porque 
tinha cenas complicadas como 
a do balão, muitos decórs, e eu 
tinha medo que o dinheiro que 
conseguíssemos angariar não 
fosse suficiente para o fazer com 

qualidade. E, portanto, quando nos 
atirámos, eu confesso que me atirei 
um pouco a medo. Não estava tão 
confortável como no «Al Berto» ou 
na «Florbela». Houve ali coisas... 
como se apanhássemos três dias 
de chuva... estávamos desgraçados. 
Estávamos cheios de medo.”

Relembramos-lhe, então, a 
sorte que tem tido, ao ponto de 
conseguir colocar cavalos dentro de 
palácios, como em «Al Berto», algo 
que a rainha da pop não conseguiu. 
Entre gargalhadas e sem papas na 
língua, a resposta seguiu-se: “Sim, 
só que a casa onde eu filmei está 
quase a cair, devoluta, e qualquer 
dia se calhar os donos até usam 
aquilo como estábulo de uma vez 
por todas”.

Em jeito de conclusão, o realizador 
assume que queria muito fazer 
um filme sobre a ternura. “O 
filme foi escrito há 18 anos 
e eu ainda não tinha trinta. 
Aos 47 anos estou a estreá-lo e 
descubro que ainda consigo ter 
a minha reserva de ternura e 
de bondade, de esperança nas 
pessoas e no mundo, intacta. 
Portanto, este filme é uma festa. 
Se eu conseguir que as pessoas 
sintam isso também, e que, 
independentemente da idade 
que têm, sintam coisas boas com 
o filme e saiam da sala bem-
dispostas, então todos ganhamos 
qualquer coisa. E o filme tem 
exatamente essa função: fazer com 
que as pessoas saiam do cinema 
bem, mesmo bem.”

No final – alerta de spoiler –, se 
reparar, é o próprio realizador 
que se aproxima das personagens 
que estão a divertir-se à beira 
de um lago, na Patagónia. “Eles 
não estavam à espera, mas 
eu vou lá abraçá-los. Foi uma 
decisão inesperada. O anotador 
diz-me assim: “sabes o que era 
genial? Era tu entrares por ali e 
jogares badminton com eles. E eu 
respondi: ‘ah, pois era!’. Levantei-
me e fui a correr. E diz a assistente 
de realização: ‘mas é para cortar?’. 
Não, não corta nada. Boraaaa!”, 
confessa entre risos. 

A inocência de Vicente, aliado ao 
seu lado fantasioso, relembra-
nos em todos os seus filmes que 
nunca devíamos perder o poder de 
imaginar e sonhar, como quando 
éramos crianças. Infelizmente, o 
realizador nasceu num país que 
tem dificuldades em sonhar sem 
julgamentos, e que se esquece 
muitas vezes de refletir apenas 
a linguagem mais simples e 
universal que existe, a do amor.
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GENTLEMAN JACK

ENTREVISTA

O sucesso de uma série 
como «Downtown Abbey» 
poderá ter ajudado a 
aposta da HBO e da BBC 
numa série de época como 
«Gentleman Jack»?
SOPHIE RUNDLE: Sempre 
houve séries dramáticas de 
período interessantes, séries 
que sempre funcionaram 
bem aqui na Grã Bretanha. É 
claro que «Downtown Abbey» 
abriu o apetite internacional 
e abriu as portas para 
mais séries do género. As 
pessoas agora estão à espera 
do próximo «Downtown 
Abbey». Já fiz muito material 
histórico e sinto que o público 
não se cansa disso.

É uma das protagonistas da 
série «Gentleman Jack», a 
história da lésbica victoriana 
que conseguiu um casamento 
com a mulher que amou numa 
altura onde a homossexualidade 
era o maior dos tabus. Uma 
aposta de Sally Wainwright para 
a HBO e BBC. Sophie Rundle é 
uma das protagonistas e a atriz 
confessou-nos que sem a HBO 
esta série não seria tão ousada... 
RUI PEDRO TENDINHA 

EM LONDRES
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«Peaky Blinders», onde é uma 
das estrelas, é uma série de 
época, mas bem diferente de 
«Downtown Abbey»...
SR: Sim, são 
séries que até 
representam 
as diferenças 
sociais das 
suas épocas. Gosto 
muito de mergulhar nestes 
mundos e gosto também de saber 
o que as pessoas usavam, qual a 
música que ouviam e porque razão. 
Sou curiosa...Por isso, podemos 
dizer que sou atraída para esse 
tipo de histórias.

Mas em «Gentleman Jack» 
temos uma personagem LGBT, 

“O cruzamento 
BBC com a HBO 

é perfeito!”

coisa pouco vulgar neste tipo 
de ficção televisiva...
SR: Sim! É incomum! Esta série 
fala de personagens gay mas mais 

do que outra 
coisa, fala 

das suas 
histórias. 

O 
argumento 

não tenta divertir-se com essa 
particularidade, antes pelo 
contrário: tenta dar-nos a 
perceber o que poderia significar 
amar outra mulher. É excitante 
podermos entender a experiência 
de uma pessoa LGBT em 1832! 
Obviamente, precisávamos de 
alguém com o intelecto da Sally 
para criar esta série!

E sente que a série pode ter um 
impacto junto da comunidade 
gay?
SR: Espero que se apaixonem 
pela série! Foi feita com muito 
cuidado, respeito e uma grande 
inteligência! Nada aqui foi feito 
ao acaso ou de forma leviana! Foi 
também importante o facto de 
termos na equipa muitas lésbicas 
e homossexuais. Se era para falar 
sobre estas mulheres, achou-
se que era importante termos 
as suas vozes presentes...Estou 
realmente orgulhosa em fazer 
parte de uma série “mainstream” 
que reflete o caso de amor de duas 
mulheres. É muito importante. 
«Gentleman Jack» é tudo menos 
vulgar, sublinho. Foi concebida 
com coração! Não fala só delas na 
cama, mas essencialmente das 
suas vidas e dos seus feitos. Penso 
que é uma peça de televisão assaz 
adulta!

Por outro lado, é uma co-
produção entre a BBC e a HBO. 
Vamos notar aquela habitual 
ousadia que costumamos ver 
nas séries americanas criadas 
pela HBO?
SR: Sim, nesse cruzamento BBC-
HBO, talvez se sinta isso...É 
uma série toda ela com muita 
confiança! A HBO deu mais espaço 
para a série respirar e torná-la 
provavelmente mais corajosa. 
«Gentleman Jack» arrisca 
bastante. Enfim, a HBO cria as 
melhores séries...

E essa reunião HBO e BBC 
resulta mesmo?
Sim, fica uma grande equipa! 
A BBC é perita em fazer séries 
históricas e esse cruzamento com 
a HBO é perfeito.

A verdade é que todos estamos 
a ver televisão de uma nova 
forma, em particular através 
do streaming. Já agora, como 
consome ficção televisiva?
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SR: Não sou muito fã de ver tudo 
de seguida, mas já me aconteceu... 
O meu padrão é ver logo dois 
episódios de uma vez. Por outro 
lado, vi recentemente a nova 
temporada de «True Detective» 
e fiquei tão absorvida que me 
apeteceu ver toda a série de 
seguida. Por outro lado, acho 
divertido esperar todas as 
semanas pelo próximo episódio 
– gosto da ansiedade. O que é 
mesmo porreiro nesta altura é que 
podemos escolher como vemos 
televisão.

E como lidou com o facto de 
representar quase sempre com 
corpete?
SR: Foi horrível! É apenas 

glamouroso nos primeiros 
dez minutos, depois foi só 
sofrer! Porém, ajuda imenso na 
maneira de nos movermos – já 
não conseguia sequer ensaiar 
nas minhas próprias roupas. 
Percebi que são verdadeiramente 
cansativos, ficava exausta. Uma 
pessoa sente-me mesmo apertada! 
Devo dizer que não era nada fácil 
respirar fundo...Usava o corpete 
das sete da manhã até às sete da 
tarde. Agora até fiquei com uma 
cicatriz aqui perto das costas após 
um dos espartilhos soltar-se e  me 
cortar...

A sua Ann Walker e Anne 
Lister foram mulheres 
que não ficaram famosas 

historicamente. Tem alguma 
teoria para explicar  isso?
SR: Eram mulheres 
extraordinárias e demasiado 
avançadas para a época. Creio 
que as pessoas ficaram chocadas 
e quiseram-nas esquecer...A Anne 
Lister era falada como se fosse 
uma figura de mito e a Ann sabia 
bem que ela era alvo de muitos 
comentários. O povo tratou a 
Anne Lister como uma estrela de 
rock, mas nunca percebeu se a 
amava ou a odiava...

Concorda com Olivia Colman 
quando esta diz que é mais 
fácil beijar uma mulher num 
filme do que um homem?
SR: Nem sabia que ela tinha 

SURANNE JONES E SOPHIE RUNDLE
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dito isso! Fabuloso!!! Mas não 
concordo: é também assustador! 
Trata-se de uma experiência 
esquisita! Uma pessoa está sempre 
a pensar que não é o nosso marido 
quem estamos a beijar e ainda por 
cima estão uma série de pessoas a 
ver-nos! Por outro lado, pensando 
bem, com uma mulher talvez haja 
algum tipo de conforto...No geral, 
fazer cenas sexys em frente a uma 
câmara é simplesmente estranho. 
Quem disser o contrário está a 
mentir.

Depois do sucesso de «Peaky 
Blinders» e de todo o falatório 
em torno de «Gentleman Jack», 
o cinema é uma possível via 

para si?
SR: Sim, claro, mas estou naquela 
de achar que o melhor é mesmo 
aquilo que surgir... Acontece que 
trabalho na televisão britânica e 
acredito mesmo nela. Gosto muito 
da ficção que aqui se faz! Adoro  a 
maneira de se contarem histórias 
através de longas temporadas, 
é muito bom poder ficar com 
uma personagem durante muito 
tempo. Poder fazer oito horas com 
a mesma personagem é algo que 
me transmite qualquer coisa de 
imensa profundidade. Claro que se 
um filme simpático aparecer pelo 
meio caminho, não hesito. Sou 
uma atriz que acredito sobretudo 
em projetos, seja em televisão, seja 

em cinema.
Está a dizer-me que os seus 
agentes não estão com aquele 
discurso de que agora deveria 
fazer cinema em seguida?!
As pessoas pensam que os atores 
têm uma estratégia definida de 
carreira mas isso não existe! Tem 
tudo a ver com o destino.

Não tem nenhum objetivo de 
carreira?
Não acredito nisso! Sou adepta de 
deixar as coisas acontecerem e isso 
é o melhor. Nesta altura, é muito 
agradável poder trabalhar aqui em 
Londres, em casa...
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Mestre do traço chiaroscuro, 
Mike Mignola é um desenha-

dor norte-americano que se tem 
destacado dos seus pares não só 
pelo domínio perfeito do desenho 
a preto e branco de alto contras-
te, como também, pela criação em 
1993, de Hellboy, aquele que viria 
a ser o grande sucesso da sua car-
reira e a pedra basilar de todo um 
universo narrativo onde ecoam 
surpreendentes variantes do mais 
gótico horror.

que iniciaria um ciclo de narrativas 
alternativas protagonizadas pelo 
cruzado da noite. Nos inícios dos 
anos 90, Mignola colaboraria com 
Howard Chaykin na adaptação das 
aventuras de Fafhard and the Gray 
Mouser, dois aventureiros num 
universo de heroic-fantasy, criados 
por Fritz Leiber.

Em 1994, Mike Mignola cria Hell-
boy, para a Dark Horse Comics, po-
rém desta feita ele é dono absoluto 
da sua criação, ao contrário do que 

Mas antes disso Mignola desenhou 
para as duas maiores companhias 
do universo dos comic-books – a 
Marvel e a DC. Para a primeira co-
laborou em títulos como Daredevil 
e Power Man and Iron Fist e ainda 
The Incredible Hulk, Alpha Flight, 
e na mini-série de Rocket Raccoon. 
Além de imensas ilustrações para 
capas, o desenhador destacou-se na 
DC Comics pelas suas ilustrações 
para "Cosmic Odissey", de Jim Star-
lin e mais tarde para "Gotham by 
Gaslight", uma história de Batman 

HELLBOY
O DEMÓNIO ARAUTO DO ARMAGEDÃO
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sucede com todos os argumentis-
tas e desenhadores que trabalham 
para a Marvel ou a DC.

A génese de Hellboy nasceu do de-
sejo do seu autor de criar algo de 
diferente no mundo dos comics, 
então como hoje saturados pelos 
super-heróis. Fã incondicional de 
toda a literatura de horror e espe-
cialmente os mundos de Lovecraft, 
Hellboy surgiu como algo de inova-
dor e inesperado. O seu rápido su-
cesso surpreendeu toda a gente, a 

braço direito. Os responsáveis pela 
perturbação no ritual de Rasputin 
foram um grupo de comandos ame-
ricanos acompanhados por vários 
especialistas do oculto que pro-
curavam travar os esforços nazis. 
Entre eles encontrava-se o profes-
sor Trevor Bruttenholm, líder do 
B.P.R.D. (Bureau for Paranormal 
Research and Defense), que adop-
tou o demónio-bebé, chamando-o 
de Hellboy.

Nos anos seguintes Hellboy foi 

começar pelo seu criador.

Hellboy nasceu na noite de 23 de 
Dezembro de 1944, quando o mís-
tico Grigori Rasputin, trabalhando 
em conjunto com um grupo de na-
zis, que procuravam virar o curso 
da guerra, tentou invocar para o 
reino terrestre algo que ajudasse a 
causa do 3º Reich. A cerimónia mís-
tica não correu exactamente como 
esperado e em vez disso saiu dos 
infernos um pequeno demónio ver-
melho, com um desproporcionado 
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crescendo em tamanho mas não 
em maturidade, sendo treinado 
para  lidar com todos os tipos de 
eventos e criaturas do foro sobre-
-natural. Em meados dos anos 50, 
quando tinha cerca de 8 anos, Hell-
boy torna-se um membro de pleno 
direito do B.P.R.D. No curso da sua 
carreira de guerreiro infernal Hell-
boy defronta sábios loucos, vampi-
ros, lobisomens, bruxas, demónios 
de todas as formas e feitios. Ao 
longo dos anos Big Red, como lhe 
chamam os colegas do B.P.R.D., 
descobre algo sobre a sua origem – 
ele é na verdade um Cambion, um 
ser híbrido filho do demónio Az-
zael e da feiticeira humana Sarah 
Hughes. Além disso ele é herdeiro 
da linhagem de Arthur Pendragon 
– o lendário Rei Artur de Camelot 
e da távola redonda. Porém a mais 
perturbadora das revelações sobre 

Hellboy é o facto dele ser Anung 
Un Rama, o arauto do fim dos tem-
pos, o demónio que provocará a 
destruição da humanidade. Mas o 
afecto com que Hellboy foi criado 
pelo Professor Bruttenholm é um 
factor decisivo na escolhas que o 
demónio vermelho irá ter de fazer, 
sendo capaz dos maiores sacrifí-
cios pelos seus amigos humanos. 
Além do Professor Bruttenholm, 
Hellboy conta com vários amigos 
e aliados no BPRD, entre eles Abe 
Sapiens, um ser aquático provi-
do de grande inteligência, saber e 
um fino sentido de humor, e ainda 
Liz Sherman, uma jovem com ca-
pacidades piro-técnicas verdadei-
ramente assustadoras, por quem 
Hellboy nutre grande afecto.

A saga de Hellboy dura décadas, 
desde o seu nascimento em 1944 

até à sua morte em 2011. Mas 
como Hellboy é um ser híbrido a 
sua morte no nosso mundo não 
impede que ele e o seu poderoso 
braço direito desapareçam de todo. 
Na verdade após a sua morte físi-
ca, Hellboy viveu uma longa saga 
pelo infernos – "Hellboy in Hell", 
onde conheceu o mais surprenden-
te elenco de seres diabólicos entre 
cenários tão bizarros quanto mira-
bolantes.

Hollywood não conseguiu resistir 
ao charme do demónio vermelho e 
já adaptou por 3 vezes o universo 
de Mike Mignola ao grande écran. 
O primeiro filme de 2004 chegou-
-nos pela mão do visionário Gui-
llermo Del Toro que soube ilustrar 
na tela o dinamismo barroco das 
personagens imaginadas por Mig-
nola. «Hellboy – o filme», segue na 
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sua essência a génese da persona-
gem e a sua atribulada vida como 
agente do BPRD. Del Toro foi muito 
bem sucedido não só na caracteri-
zação das personagens principais, 
especialmente Ron Pearlman, 
como Big Red, mas também no 
cuidado dado ao lado visual do fil-
me que reproduz de forma muito 
satisfatória a paleta cromática de 
Mignola. Como o primeiro filme 
foi um bom sucesso de bilheteira, 
Del Toro voltou à carga em 2008, 
com «Hellboy: The Golden Army», 
uma narrativa original escrita e 
dirigida por Del Toro que trouxe 
ao universo de Hellboy alguns dos 
seus temas preferidos, neste caso 
a guerra entre os humanos e os 
elfos. Visual e criativamente mui-
to bem sucedido, o filme triunfou 
nas bilheteiras, no entanto alguma 
da dinâmica e complexidade das 

personagens da série foram algo 
secundarizadas ao mundo dos el-
fos. E em 2019 dá-se o reboot cine-
matográfico de Hellboy, desta feita 
dirigido por Neil Marshall («The 
Descent», «Doomsday, Century»), 
que quis trazer à série toda a com-
binação de acção, aventura, mis-
tério e horror gótico que a tornou 
uma favorita entre os fãs do géne-
ro. Marshall faz o seu melhor na 
criação de cenas de grande espec-
tacularidade, porém o filme resulta 
algo desiquilibrado graças a um ar-
gumento episódico que escolhe al-
guns dos momentos mais famosos 
dos comics misturando-os numa 
saga apocalíptica que nunca chega 
a convencer. David Harbour dá-nos 
um Hellboy convincente e temos 
muitas sequências sanguinolen-
tas que ecoam alguns dos melho-
res momentos dos comics. Porém 

as partes somadas nunca formam 
uma narrativa sólida e convincen-
te, resultando apenas em mais um 
entretenimento de série B digital.

Em 2006 e 2007 Hellboy protago-
nizou duas aventuras animadas 
"Swords of Storms" e "Blood and 
Iron", para o Cartoon Network, que 
além de se aproximarem narrativa 
e visualmente da paleta dos comics, 
contavam ainda com as vozes dos 
protagonistas dos filmes de Del 
Toro.

Entretanto no mundo dos comics, 
Hellboy  morreu e foi para os Infer-
nos, mas no mundo a 4 cores nada 
é para sempre e para marcar o seu 
25º aniversário, Mignola e a sua 
equipa vão-nos trazer mais umas 
façanhas do demónio vermelho.
MANUEL C. COSTA

HELLBOY (2019)
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CONTARDO CALLIGARIS 
(CRIADOR) 

EMÍLIO DE MELLO 
(ATOR) 

RENATA BECKER 
(ATRIZ) 

ROBERTO RIOS 
(CVP, ORIGINAL PRODUCTION - HBO 
LATIN AMERICA)

 

PSI

O Contardo é o criador desta 
série, mas também dos livros 
protagonizados por Carlo 
Antonini, o protagonista de 
ambos os universos. Como é que 
surgiu a oportunidade de fazer 
«PSI»? Já tinha pensado que os 
seus livros tinham potencial 
para virarem um filme ou uma 
série?
CONTARDO: Na verdade, eu 
já tinha pensado que os meus 
livros – o primeiro aliás acho foi 
publicado em Portugal, “O Conto 
do Amor” – podiam ser um filme. 
Aliás, na altura, inclusivamente, 
já tinha recebido propostas para a 
compra do livro. Não te sei dizer 
o ano exacto, mas talvez há uns 
sete ou oito anos, o Roberto Rios e 

Imediatamente antes da 
estreia da quarta temporada, a 
HBO Portugal abriu as portas 
a «PSI», uma série original 
brasileira inspirada nos livros 
de Contardo Calligaris. Instado 
a transformar as palavras em 
imagens, Contardo encarou 
o desafio de frente e, desde 
2014, é um dos autores mais 
celebrados da HBO Brasil. Por 
ocasião da entrada da série em 
Portugal, a METROPOLIS esteve 
à conversa com o escritor, o 
protagonista Emilio de Mello, o 
representante da HBO Roberto 
Rios e a atriz Renata Becker.
SARA QUELHAS
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a produção da HBO em São Paulo 
contactaram-me só para conversar, 
para ver, porque achavam que eu 
era, sei lá, interessante, suponho 
[risos]. Queriam ver se eu tinha 
alguma ideia e enveredar pela 
televisão, não sei como nasceu 
a ideia de que a personagem do 
livro, o Carlo Antonini, podia 
ser a personagem matriz de uma 
série de histórias. Já tinha um 
segundo livro à data, “A Mulher de 
Vermelho e Branco”, então fiquei 
com aquele desafio ‘matutando’ 
na cabeça e propuseram 
comprar Carlo Antonini ou seja, 
fundamentalmente, comprar a 
minha alma… Achei tudo bem, 
estava à venda mesmo [riso geral]. 
Desenvolvemos, comecei a pensar 

nisso e realmente devo dizer que 
a experiência foi maravilhosa, 
porque eu nunca teria conseguido 
contar tanto e maneira tão 
importante para mim, pelo menos, 
e também aparentemente para 
muitas pessoas que assistem à 
série. Contar realmente o que é que 
é ser psicoterapeuta, que tipo de 
aventura de vida é aquilo. Até aqui 
que temos 36 histórias de pacientes 
diferentes, sem contar as menores, 
porque alguns episódios têm mais 
do que uma história de um só 
paciente. Se tivesse de escrever o 
romance para cada história eu ia 
terminar em 2080…

Emílio, como é que se deu a 
criação do teu personagem? 

Inspiraste-te nos livros ou, pelo 
contrário, tentaste afastar-te?
EMÍLIO: Não, muito pelo contrário. 
Os livros inspiraram-me muito. 
Quando conheci o Contardo 
aqui em São Paulo, uma vez que 
vim fazer um ‘callback’ talvez, 
ele passou-me os livros dele, 
que eu não tinha lido. Então eu 
li no avião um deles e adorei. 
Realmente acho que é um universo 
fascinante, acho que a única 
ligação dos livros com a série é 
o personagem, porque os livros 
contam outras histórias. Então 
acho que o projeto dos livros… eles 
podiam até nem existir porque 
são outras histórias, que não 
estão na série. Através daí fomos 
desenvolvendo essa personagem, 
e hoje eu não sei mais se o Carlo 
Antonini é só do Contardo. Ele 
é meu, ele é do Roberto, ele é de 
todos os atores que passaram 
por este projeto, porque cada 
um que passa interfere nesse 
personagem de alguma maneira, 
que o vai enriquecendo. Então 
a cada temporada descobrimos 
algo do Carlo Antonini que ainda 
não mostrámos, é um trabalho 
extremamente divertido e para 
mim é um enorme prazer fazer 
parte um pouco dessa história e de 
«PSI».

Falando no teu caso, Renata, 
entraste em dois episódios 
anteriormente. Como é que 
surge a oportunidade de voltar 
agora na quarta temporada?
RENATA: Eu acho que surgiu… 
Algumas personagens aparecem 
de uma maneira que se torna 
possível regressar pela história, 
pelo desfecho, já que a história 
ficou bem em aberto. Isto permitiu 
que ela voltasse, e também tem um 
mistério muito grande relacionado 
com ela, que não é revelado na 
terceira temporada. Fica essa 
curiosidade, essa história para 
ser contada e aí toda a história é 
contada na quarta temporada.
Contardo: Esta é uma parte que 
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também me diz respeito. Na 
verdade, a personagem da Malu na 
terceira temporada, que é quando 
o Carlo a encontra, é inspirada 
numa pessoa real, uma moradora 
de rua que, de facto, pedia esmola 
na esquina da Avenida Paulista. E, 
surpreendentemente, para quem 
tem preconceito sobre a rua no 
Brasil, ela deveria ser ‘moreninha’, 
mas não era, era justamente loira 
de olhos verdes. Eu conheci essa 
mulher, sentei-me no colchão dela 
e ela inspira a Malu do episódio da 
terceira temporada. Como eu me 
apaixonei por essa mulher mas não 

consegui ter nenhuma história 
com ela, decidi que, na quarta 
temporada, pelo menos Carlo 
Antonini teria [risos].

Roberto, como tem 
sido a reação do público 
internacional aos originais 
brasileiros? Estes estão a 
chegar agora a Portugal, mas 
já têm notado algum tipo 
de reação do estrangeiro ao 
vossos conteúdos, e a esta 
série em específico?
ROBERTO: Acho que, na 
última década, e sobretudo 

todo o conteúdo hoje em dia 
tem, de uma maneira ou outra, 
a possibilidade de se tornar 
universal muito rapidamente. 
Então temos de procurar, e uma 
regra que utilizamos aqui quando 
vamos escolher qual é o projeto 
que vamos desenvolver, é se ele é 
uma história genuína ou não. A 
série conta uma verdade, conta 
uma realidade concreta e honesta? 
Porque a partir dessa origem e 
dessa questão contas uma história 
que, automaticamente, é universal. 
Acredito muito na estratégia 
de que quanto mais genuína é a 
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história, mais universal é porque 
o apelo dela é muito mais claro. O 
público hoje em dia através destas 
plataformas tão flexíveis… Quando 
eu cresci a ver televisão aberta, por 
exemplo, esta era muito controlada, 
tudo era muito generalista... Hoje 
em dia é o oposto, uma pessoa vê 
de manhã cedo algum vídeo de um 
programa de cozinha na Coreia 
e acaba a ver outra coisa. Acho 
muito bom, porque a HBO é parte 
desse processo, agora em Portugal, 
o que a mim em particular me 
deixa muito feliz. A ideia de que 
as pessoas possam assistir, não 

apenas à quarta temporada do 
«PSI», mas também às anteriores, 
para que possam entrar no 
universo, fazer uma maratona 
de histórias. Como o Contardo 
disse, são 36 casos fascinantes. 
Posso confirmar, por exemplo, 
que o «PSI» em determinado 
momento teve muito sucesso na 
Argentina e no Chile também foi 
uma série bastante bem recebida, 
e também em mercados onde nem 
temos muita presença, como na 
Inglaterra. Certa vez falei com uma 
responsável de lá, da HBO, que me 
disse que adorava «PSI». Ela disse 

que era uma série que acontecia no 
mundo inteiro, que falava de seres 
humanos em circunstâncias muito 
conectadas, então acho que essa 
questão é muito positiva, poder 
pertencer a uma plataforma global 
como a HBO. Até porque essa 
preocupação de pensar localmente 
e de dar uma oportunidade 
a pessoas como o Contardo e 
talentos como a Renata e o Emilio 
de contar as história… é uma 
equipa imbatível, acho que está 
muito preparada para esse mundo 
novo de levar estas histórias para 
as pessoas do mundo inteiro.
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INDIELISBOA 

Naquela que é a 16.ª edição do 
maior festival de cinema inde-
pendente do nosso país, a direção 
do IndieLisboa sabe que um dos 
grandes desafios e responsabili-
dades seria suceder a uma edição 
anterior que conquistou mais de 
37 mil espectadores em sala. Para 
conseguir responder a este desa-
fio, além da grande aposta na pro-
dução nacional, com mais de 50 

filmes portugueses a serem exibi-
dos nas diversas seções, o festival 
aposta igualmente na retrospetiva 
da filmografia da musa do cinema 
francês Anna Karina, assim como 
na cinematografia brasileira, com 
enfoque no cinema que urge numa 
altura em que a cultura no Brasil 
está fortemente comprometida. 
Como todos os anos, o IndieLis-
boa – Festival Internacional de Ci-

nema, que decorre entre os dias 2 
e 12 de maio, no Cinema São Jor-
ge, Culturgest, Cinema Ideal e na 
Cinemateca Portuguesa, dedica 
igualmente uma forte aposta na 
produção internacional, com cerca 
de 200 filmes distribuídos por di-
versos estilos e formatos, não exis-
tindo distinção face à importância 
da longa e da curta no contexto ci-
nematográfico.  

INDIELISBOA 
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Os videojogos, o vórtice de ima-
gens e sons disponíveis na inter-
net, as performances/instalações 
audiovisuais, o Youtube ou os 
chatrooms não deixam de ser um 
sinal dos tempos e alguns dos fil-
mes em competição na seção in-
ternacional são um efetivo reflexo 
dessa tendência. De acordo com 
Miguel Valverde, da direção do 
IndieLisboa – Festival Internacio-

anos de 1960 e, por isso, o cinema 
que mostramos também reflete 
essa mudança. A dificuldade é sa-
ber no presente o que é realmente 
importante ou o que vai rapida-
mente passar de moda. São tem-
pos interessantes para programar 
e discutir filmes.” Aqui, deixamos 
alguns dos destaques da competi-
ção internacional que não deverá 
perder. SARA AFONSO

nal de Cinema, esta questão pren-
de-se com o facto de “termos que 
estar atentos a todas as formas de 
comunicação. O mundo já não é 
isto ou aquilo como aprendemos, o 
mundo transforma-se diariamen-
te e é com esse risco que temos que 
olhar para as coisas hoje em dia. 
Um espectador de cinema de hoje 
não é igual ao da nouvelle vague ou 
do Novo Cinema Português, nos 

INDIELISBOA 

CAMPO
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Recorrendo a um microfone e três pequenos espaços, o 
realizador, argumentista e ator Lawrence Abu Hamdan 
vai lendo textos que nos remetem para a quantidade de 
muros que se vão erguendo entre nações, mas também 
entre as pessoas. Afinal, qual a importância da parede no 
crime de Oscar Pistorius? O que se passa naquela que é 
considerada a Mercedes Benz das prisões, na Síria? E no 
final, quem prende quem, e qual o som que se propaga 
através da parede de uma cela? Depois de passar «Ru-
bber Coated Steel», no IndieLisboa de 2017, a obra de 
Abu Hamdan regressa ao festival com o documentário 
performativo «Walled Unwalled», que comprova que sim-
ples exercícios performativos podem transformar-se em 
mensagens importantes à volta de um único tema. SA

Através de uma experiência digital por vezes bizarra, 
Nikita Diakur não deixa de fazer um exercício muito 
interessante sobre a urgência e possibilidades infini-
tas do mundo digital. Uma festa de bairro, música ele-
trónica, drones, cuecas a meia haste, churrasco, cães e 
gelados. E acrobacias arriscadas no topo de edifícios. 
«Fest» tem apenas três minutos e é uma simulação 
animada com base em vídeos do Youtube. A expressão 
“primeiro estranha-se e depois entranha-se” adapta-se 
aqui na perfeição. SA

WALLED UNWALLED

FEST



Vencedor de dois prémios no Festival de Cinema de 
Locarno, o filme de Emmanuel Marre, «D’Un château 
l’Autre», acompanha as deambulações de um jovem 
eleitor, indeciso entre Macron e Le Pen, nas eleições 
presidenciais de França, em 2017. Entre a campanha 
de Macron e LePen, Pierre vai debatendo a questão po-
lítica, assim como a vida, com a sexagenária Francine, 
com quem partilha casa e com quem discute opções 
políticas e sociais diferentes. Emmanuel Marre regres-
sa ao festival onde, em 2017, venceu o prémio de Me-
lhor Curta de Ficção, com «Le Film de l’Été». SA

O curto documentário de Ismaël Joffroy Chandoutis 
deixa a descoberto o movimento Swatting, uma “par-
tida” que jogadores costumam aplicar a outros jogado-
res de videojogos que estão a transmitir em direto as 
suas jogadas. Existe uma denúncia à polícia local, que 
envia as suas equipas de forças especiais SWAT para 
tomar conta da ocorrência. Estes, pensando tratar-se 
de algum ato de assalto grave ou homicídios, acabam 
por entrar em casa dos jogadores que estão a jogar e 
prendem-nos em direto. Estes casos de Swatting já têm 
tido consequências graves e esta reunião de vídeos do 
Yotube mostra isso mesmo. SA

D’UN CHÂTEAU L’AUTRE

SWATTED



Existe quem olhe pela janela e filme o que está a ver, ou-
tros que se filmam a trabalhar enquanto falam da sua 
vida, e há quem registe o momento em que poda uma 
árvore, dança na rua ou faz uma escultura. São mais de 
800 horas de filmagens que a realizadora Shengze Zhu 
recolheu ao longo de 10 meses, partilhando com o pú-
blico o impacto do live streaming num país onde mais 
de 422 milhões de pessoas registam em direto o que 
estão a fazer no momento. Mais do que uma amálgama 
de filmagens, este filme que ganhou o Tiger Award no 
Festival de Cinema de Roterdão, capta, acima de tudo, 
a relação que as pessoas estão a construir com um 
equipamento que lhes permite abrir uma janela para 
o mundo e comunicarem através de plataformas vir-
tuais com pessoas que não conhecem, perdendo a no-
ção do que é excesso de exposição e mascarando uma 
solidão que se assume cada vez mais assustadora. Um 
filme simples, que se torna complexo ao colocar-nos 
questões sobre o futuro da humanidade, muito aber-
ta para o mundo, mas cada vez mais fechada para si.  
SARA AFONSO

Num misto de ficção e documentário, a autora e dra-
maturga Romina Paulina assina, interpreta e realiza 
este filme que é também a sua primeira longa metra-
gem enquanto realizadora. Em «De Nuevo Otra Vez», 
Romina é mãe de Ramon, de 4 anos, e quando o seu 
casamento parece atravessar uma crise, ela regressa à 
casa da mãe, em Buenos Aires. É aqui, também, que 
retoma as suas primeiras amizades e, acima de tudo, 
tenta perceber o que se passa consigo e com a sua vida. 
Recorrendo a diversas técnicas, Romina Paula faz um 
excelente trabalho de reconstituição, reflexões, cons-
tatações, seja através de fotografias antigas, de proje-
ções de pessoas reais que também expõem os seus pen-
samentos, medos e expectativas. Em última instância, 
Romina sabe que antes de resolver o que quer que seja 
com o outro, todas as resoluções começam em si mes-
ma e em cada um de nós. SA

PRESENT.PERFECT

DE NUEVO OTRA VEZ

INDIELISBOA 
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«De Los Nombres De Las Cabras», de Miguel G. Morales 
e Silvia Navarro, é uma verdadeira viagem no tempo. 
Através de imagens de arquivo, os realizadores deste do-
cumentário que faz a sua estreia mundial no IndieLisboa, 
tentam guiar o espectador por esta expedição em busca 
de provas da vida dos Guanches, o nome dado ao povo 
nativo das ilhas Canárias. É tido como certo que este 
povo ali vivia ainda na Idade da Pedra quando as ilhas 
foram ocupadas pelos castelhanos, tendo sido depois er-
radicados. Explorando grutas, encontrando alguns dos 
artefactos, e ouvindo-se alguns depoimentos de pasto-
res locais, vamos acompanhando este ensaio, ao mesmo 
tempo que tomamos conhecimento do que possa ter sido 
a vida deste povo. No entanto, através dos registos fílmi-
cos da década de 1960, a descoberta temporal, cultural e 
antropóloga é outra e essa não deixa de ser o registo mais 
rico deste filme. SA

Cenário: uma Nova Iorque distópica. Personagens: 
grupo de exploradores de arma em riste, prontos a 
vaguear pela cidade. Inspirado nos videojogos sob a 
chancela Tom Clancy’s, mais precisamente The Divi-
sion, «Operation Jane Walk» aproveita a cidade da Big 
Apple, recriada ao pormenor para o jogo, e leva o es-
pectador numa visita guiada pela cidade, contando um 
pouco da história dos edifícios e oferecendo entrada 
em alguns dos locais inóspitos da cidade, como o siste-
ma de esgotos. Além disso, o narrador vai “animando” 
as imagens através de temas musicais apropriados e 
comentários que oferecem um novo olhar sobre a ci-
dade. SA

DE LOS NOMBRES DE LAS CABRAS

OPERATION JANE WALK
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Onde foi buscar inspiração 
para «The Beach Bum: Uma 
Vida na Boa»?
HARMONY KORINE: Depois de 
«Spring Breakers» (2012), estive a 
trabalhar num thriller de vingança 
ultraviolento passado no mundo 
do Rap de Miami. Mas quando 
esse projeto foi abandonado, senti 
a necessidade de ir na direção 
oposta e fazer uma comédia alegre 
e tonta. Como uma peça de rock 
sob o efeito de drogas, conduzida 
por um herói feliz.

Viu potencial para reerguer 
o género, como fez nos seus 
outros filmes?
HK: Sim, é isso que torna tudo isto 

Filme de abertura do 
IndieLisboa deste ano, 
«The Beach Bum: Uma Vida 
na Boa», é o novo filme de 
Harmony Korine. A origem do 
projeto, a escolha de Matthew 
McConaughey como Moondog, 
o protagonista desta comédia 
tresloucada, a produção do 
filme na Florida e as restantes 
escolhas do elenco foram 
abordadas nesta conversa com 
o realizador.
TRADUÇÃO 

SÉRGIO ALVES
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divertido. Existem tantas coisas 
que pensamos serem necessárias 
num filme para que a história faça 
sentido. Mas nunca pensei na vida 
dessa maneira. É sempre mais 
confuso e errático e existe sempre 
uma poesia estranha escondida 
nas margens.

Existe uma expetativa neste 
tipo de filmes de redenção 
narrativa? O protagonista vai 
tirar uma lição para o futuro. 
Você não parece interessado 
nessa solução.
HK: Certo, a expetativa é que 
as personagens aprendam 
alguma coisa e melhorem. Ou 
experimentando algum tipo de 

redenção. Mas não! Adoro a ideia 
dum arco narrativo para uma 
personagem que não decorra num 
sentido tradicional. Moondog não 
muda. O mundo transforma-se à 
sua volta: a sua riqueza, a fama, a 
família e os seus amigos. Mas ele 
é consistente, flutuando através 
do seu mundo. É o poeta da sua 
própria vida.

Como é que surgiu a hipótese 
de Matthew McConaughey 
fazer parte do projeto? A sua 
escolha é o casamento perfeito 
entre ator e papel.
HK: Nunca tinha estado com ele 
antes deste projeto. Sei que ele é 
um grande ator dramático, mas 

admiro muito a sua participação 
em comédias, em todas as 
comédias que fez. Existe algo 
intrinsecamente divertido nele. E 
depois há toda a perceção pública à 
volta dele, que se liga a Moondog. 
Apesar de Matthew ser um tipo 
bem diferente de Moondog na 
vida real, adorei a ideia de brincar 
com a mitologia pop de Matthew 
enquanto levava tudo para uma 
zona hiper-cómica.

Percebeu logo que ele estava 
entusiasmado com o projeto?
HK: Sim, ele foi fantástico. 
Conversámos sobre o guarda-
roupa, os óculos de sol e adereços 
e o penteado louro estilo 
wrestling. Ele começou logo a 
falar-me de pessoas que tinha 
conhecido que eram semelhantes 
a Moondog. Falou-me dum pirata 
que conhecera. Para além disso, 
Moondog está sempre pedrado, e 
que ator não gostaria de compor 
uma personagem que estivesse 
sempre assim.

Ironicamente, deve ter sido 
cansativo manter este nível?
HK: Foi quase como se ele estivesse 
a treinar para os Jogos Olímpicos, 
pois o Matthew sabia que ia estar 
em todas as cenas do filme. Mas, 
assim que ele chegou às Florida 
Keys e começou a ensaiar a sua 
personagem Moondog, tornou-se 
nele.

Não existe um único momento 
em que o Moondog se torne 
amargo, apesar dalgumas 
das situações em que se vê 
envolvido. Qual a importância 
dele ser uma personagem 
agradável e amada durante a 
maior parte do tempo?
HK: Isso foi decisivo desde o início. 
Ele adora a vida. E pode não ser 
censurado mas nunca quis que ele 
fizesse alguma coisa com malícia. 
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Ele tem aquele sentido dentro 
dele que o leva sempre na direção 
oposta, e esse é o seu charme.

Um dos seus filmes mais 
conhecidos que não chegou a 
estrear é «Fight Harm», que o 
mostra a provocar estranhos 
em público. Moondog é muito 
simpático, mas consegue 
ver uma relação com uma 
personagem que está sempre à 
espreita.
HK: Sim, seguramente. Adoro a 
ideia de alguém que persegue 
a ação, apesar de no caso de 
Moondog ele não corra em direção 
ao perigo, mas sim em direção 
àquilo que o faz sentir bem. Tudo o 
que ele faz é pura distração.

Existe algo de vaudeville em 
relação a ele.
HK: Absolutamente. Pensei nele 
como um modelo de comédia 
clássica. Existe muito de 
comédia física em Moondog. Ele 
está rodeado de personagens 
secundárias loucas. Adorei a ideia 
dele ir vivendo à medida que 
todas estas estranhas criaturas 
se envolvem com ele, até que 
ele pareça um tipo normal. Mas 
é como se ele falasse todas as 
línguas excêntricas deles. É uma 
cifra para eles.

O filme passa-se em Miami e 
nas Florida Keys. Qual a sua 
relação com essa zona única do 
mundo?

HK: Vivo em Miami e adoro a 
forma como aparece no ecrán. 
Ia muitas vezes para as Keys 
passar um bom bocado, e parte 
do argumento inspirou-se nisso. 
Tenho amigos lá e há algo naquele 
lugar que parece ser bom para 
a comédia. Algo que tem a ver 
com aquele ambiente e cultura 
da vida nos barcos. É algo louco. 
Um cenário perfeito para uma 
comédia.

E como uma versão para 
cinema duma canção de Jimmy 
Buffett.
HK: Exactamente. Encarei o filme, 
como uma típica balada de Jimmy 
Buffett. O Moondog no filme é 
como escrever poesia sobre uma 

SNOOP DOGG E MATTHEW MCCONAUGHEY
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América cósmica e penso o mesmo 
de algumas dessas canções. Adoro 
o Jimmy Buffett e adoro que ele 
tenha criado todo aquele universo 
baseado na história das suas 
canções. É uma belíssima fantasia 
sobre as pessoas daquela região. 

Qual foi a sensação de 
ter Jimmy Buffett como 
personagem no filme?
HK: Foi tremendo. Sou amigo 
da sua filha, ela vive em Miami. 
Assim que acabámos o argumento, 
ele foi das primeiras pessoas a lê-
lo. Divertiu-se imenso a lê-lo e isso 
encorajou-me muito a continuar. 
Um dia estávamos a filmar a sua 
cena, ele voou no seu hidroavião. 
Estacionou-o, andou por ali e 

filmou e depois voou de volta para 
casa. Foi uma situação clássica à 
Jimmy Buffett.

Snoop Dog também entra no 
filme. Escreveu o papel para ele 
fazer dele mesmo, não?
HK: Sim, por isso é tão divertido. 
Um par de semanas antes de 
começarmos a filmar recebi uma 
chamada a uma hora tardia. Snoop 
tinha uma nota importante no 
argumento. Ele pegou no telefone 
e disse-me, “Não quero ser o 
Snoop, quero ser chamado Rie, 
diminutivo de lingerie. Pois a 
minha personagem é suave e de 
seda.”

E não podia recusar essa 

sugestão.
HK: Nem pensar nisso. Adorei o 
nome e as ideias. Ele faz um tipo 
chamado Lingerie mas veste roupa 
com “Snoop” escrito nela. Ele ficou 
tão passado que nem reparou. No 
final, podia ter mudado isso para 
que não se visse “snoop” escrito na 
sua roupa, mas achei tão divertido 
que tive de manter.

Adorei ver que a sua 
participação não se resume a 
uma boa escolha de casting. 
Ele tem uma verdadeira 
performance.
HK: Certamente. Ele é um ator 
incrível. É tão divertido. Este é 
um filme onde quis que as pessoas 
se deixassem ir. O elenco é uma 
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combinação de muitas pessoas 
reais em locais verdadeiros com 
todos estes atores incríveis. Mas 
apesar dalguns atores serem 
muito famosos, como o Snoop, o 
Zac Efron ou o Martin Lawrence, 
quero que o espetadores sintam 
que todos fazem parte do filme. 
Não caíram ali por acaso. São 
papéis autênticos.

Isla Fisher é uma personagem 
crucial como esposa de 
Moondog. Já a conhecia antes 
deste projeto?
HK: Sim. Conhecera a Isla e (o 
seu marido) Sacha Baron Cohen 
há alguns anos atrás. Ela tem 
um instinto cómico natural mas 
também uma lado dramático que 
a torna convincente. Tem aquela 

qualidade que a Minnie precisava 
– uma irreverência e uma alegria 
de viver. A sua personagem, de 
certa forma, conduz a narrativa 
e ela é uma presença no filme até 
mesmo quando não aparece. 

O cameo de Martin Lawrence 
como Capitão Wack é uma 
agradável surpresa. É o seu 
primeiro filme desde 2011! O 
que o levou a lembrar-se dele?
HK: Tinha saudades de o ver no 
cinema, como todos nós, por isso 
fiquei entusiasmado quando ele 
disse que sim. Escrevi o papel para 
ele. É a única pessoa que quis para 
aquele papel. A sua cena é a minha 
favorita no filme, em termos de rir 
à gargalhada. Podíamos fazer um 
outro filme só atrás dele. E Martin 

é o tipo de comediante que, mesmo 
numa situação absurda como esta, 
é capaz de fazer muito pouco e ter 
imensa graça na mesma. 

Foi fiel ao argumento enquanto 
filmava?
HK: Na maioria do tempo, sim. 
Muito do que aparece no filme 
já estava escrito, mas também 
houve algum improviso, como eu 
gosto na rodagem. É como o ritmo 
musical. Filmámos duma forma 
rápida e descontraída, embora 
houvesse um look que tentávamos 
criar.

Qual era esse look?
HK: Queria que fosse tudo bonito 
e sensorial. Queria que os 
espetadores pudessem cheirar a 

ISLA FISHER, HARMONY KORINE, MATTHEW MCCONAUGHEY
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erva e o incenso e sentir a água 
debaixo do barco. Sentir o lugar 
e estar ali mesmo. Queria que o 
filme vibrasse com este elemento 
sensorial. O meu diretor de 
fotografia Benoit Debie, colaborou 
comigo em «Spring Breakers» e 
trabalha muito com o Gaspar Noé, 
é muito bom. Compreende bem 
o que é a cor e a temperatura. É 
genial.

É fã do escritor James Thurber 
(“A vida secreta de Walter 
Mitty”) e também dos irmãos 
Marx. Sente a sua influência na 
concepção duma comédia como 
esta?
HK: Claro que sim. Posso rever 
o Groucho Marx em Duck Soup 
e ainda me dá vontade de rir, e 

muito. E Thurber, em especial 
quando era novo, costumava ler 
todos os seus livros e contos. 
Foram grandes influências para 
mim. Uma série de livros e filmes 
que me divertiram quando era 
criança ainda estão muito vivos 
no trabalho que faço. Personagens 
exageradas a viver fora do sistema, 
inventando as suas próprias 
palavras, as dificuldades, os 
desafios, o humor e a folia de tudo 
isso.

A cena final do filme é 
divertida e irónica, mas deixa 
uma mensagem poderosa. O 
que tem a dizer sobre isso?
HK: Termina com o derradeiro 
manifesto de Moondog. Se ele 
fosse religioso, seria como o seu 

mais profundo decreto. Ele diz 
que a vida é tudo e nada, que quer 
dizer tudo e nada. E se o seu barco 
explode de propósito ou não, isso 
não interessa muito. É apenas o 
Moondog só num barco a remos no 
final, a rir e a divertir-se com o seu 
gatinho.

Ah, sim, o gatinho. Era essa a 
sua ideia?
HK: Totalmente, isso estava escrito 
no argumento. Pensei que o 
Moondog, tão cru e louco como é, 
precisava deste pequeno gatinho 
para amar. E naquele momento, 
no final com o seu gatinho, é mais 
feliz do que nunca.

* Entrevista incluída nas notas de 
produção do filme
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Baseado num enredo originalmente 
concebido como romance, mas 
transformado em argumento de longa-
metragem, «Aos pedaços» é o título 
da nova longa-metragem de Guerra, 
rodado em Cataguases (Minas Gerais) 
e em Maricá (Rio de Janeiro). A pós-
produção termina em junho, quando 
acaba a mixagem de som. Nascido em 
Moçambique, sob ascendência lusa, 
ele rodou «Portugal S.A.» na década 
passada, em 2004, reforçando os seus 
laços com a Europa.
“Não tenho visto muitos filmes 
portugueses, mas porque não tenho 

frequentado muito as salas de cinema. 
Pode parecer coisa de velho, mas a 
melhor coisa que vi recentemente 
foi uma reprise de «Noite dos 
Saltimbancos», do Bergman, que ficou 
ainda melhor com o tempo”, diz Guerra 
à METROPOLIS.

Escrito pelo realizador de «Os 
cafajestes» (1962) em parceria com 
Luciana Mazzotti, «Aos pedaços» 
aborda a relação de paranoia do 
homem que vive secretamente com 
duas mulheres, ambas chamadas Ana, 
em países diferentes mas em casas 

AOS 
PEDAÇOS

Único representante do cinema 
brasileiro a ter dois Ursos de Prata 
no currículo, conquistados nos 
festivais de Berlim de 1964 e de 
1978 pelo díptico «Os fuzis» e «A 
queda», Ruy Guerra, hoje com 87 
anos, está com um projeto novo, 
autoralíssimo, em depuração 
para marcar sua volta às telas, 
após a aclamada recepção a seu 
«Quase memória» (2015). 

ENTREVISTA
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idênticas, separadas por um oceano. A 
sua paz acaba quando ele recebe um 
bilhete com uma ameaça, assinado A., 
o que deflagra uma suspeita sobre os 
seus dois amores. As atrizes Simone 
Spoladore e Chris Ubach vivem as Anas. 
Emílio de Melo é o marido bígamo e Júlio 
Adrião interpreta o seu conselheiro (ou 
será um alter ego?). Pablo Baião assina a 
fotografia da longa. Ele e Guerra fizeram 
o premiado «Quase memória» (2015). 
“Não sou bom em definições, mas 
posso afirmar que não é uma comédia 
e que há nessa trama um trabalho sobre 
o tempo, seja ele o tempo real ou o 

tempo psicológico”, diz Guerra, um dos 
pilares do Cinema Novo brasileiro. “O 
personagem aqui crê que uma de suas 
mulheres o quer matar, o que deflagra 
o drama”.

Há diferenças entre a narrativa de “Aos 
pedaços” e os escritos de “Palavras 
queimadas”, um projeto de livro que 
Guerra iniciou, mas interrompeu pela 
metade, transformando o que há de 
melhor em sua premissa em script, em 
dobradinha com Luciana. “O roteiro 
está diferente da primeira metade que 
escrevi. Talvez volte ao livro. Estou agora 

transformando um roteiro já pronto há 
tempos, ‘O tempo à faca’, em romance”, 
diz o diretor. 

Para o primeiro semestre de 2020, 
Guerra promete voltar ao universo de 
«Os fuzis» e «A queda». O projeto se 
chamava «3×4», depois virou «A fúria», 
mas pode mudar de nome. “Era um 
filme baseado na personagem vivida 
pelo Nelson Xavier, que morreu. Agora 
preciso repensar. Quando fechar o ‘Aos 
pedaços’, eu vou reescrever o roteiro”, 
diz Guerra. “Vou partir do zero e fechar 
a trilogia”.
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PIRANHA - OS MENINOS 
DA CAMORRA 

e a morrer sob um sistema 
criminal enraizado que 
se renova a cada geração. 
Haverá alternativa? Claudio 
Giovannesi explica como.
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Como surgiu o convite 
para fazer «Piranha - Os 
Meninos da Camorra»?
Eu tinha feito o filme 
precedente «Fiore», que é um 
filme sobre adolescentes, e 
então o Roberto e o produtor 
fizeram-me esta proposta, 
porque o que interessava 
fazer era contar a perda da 
inocência, contar as emoções 
deste rapazes e não apenas a 
vida criminal.

O mais recente fruto 
cinematográfico da saga sobre 
a Camorra napolitana teve ante 
estreia na Festa do Cinema 
Italiano, onde a METROPOLIS falou 
com o realizador que ganhou o 
Urso de Prata em Berlim para o 
melhor argumento, em co autoria 
com Roberto Saviano («Gomorra» 
,2008), que dedica o seu primeiro 
romance "La paranza dei 
bambini" (2016) aos meninos da 
camorra (titulo homónimo da 
edição portuguesa), no qual o 
filme se baseia parcialmente. 
De Roma para em Nápoles, 
o percurso de mais um filme 
controverso filmado no seio 
da miséria e desigualdade da 
Sanitá, onde se continua a viver 
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Mas a perda da inocência dá-se 
num contexto criminal…
De facto, mas neste caso, eles não 
são mafiosos, são adolescentes, 
como os nossos 
filhos, os 
nossos 
irmãos.

Mas eles são 
agentes da organização, são 
como se diz, piccioti [pequenos 
soldados da Máfia]…
Certo mas não têm alternativa, o 
Estado está longe, não há trabalho.

No entanto, o protagonista 
Nico (Francesco di Napoli) 
parece ter uma alternativa: no 
livro os pais trabalham, a mãe 

“Isto não é 
o «Gomorra» júnior”

abre uma lavandaria…
No filme optámos por ter um pai 
ausente, porque eles são filhos 
de pais ausentes, porque os pais 

ou estão na 
prisão, 
ou estão 

mortos, ou 
estão longe.É 

uma metáfora 
porque essa ausência representa 
a ausência das instituições 
do Estado, da Escola, de uma 
proposta educativa que chegue 
aos miúdos. A carreira criminosa 
é a única alternativa que eles 
têm.

Além do que foram 
introduzidas cenas curiosas 

que parecem non sense, tal 
como a surpresa que o Nico, 
que é um delinquente, faz à 
namorada quando a leva à 
ópera! 
Bom, o livro é apenas uma das 
fontes do filme: "La paranza dei 
bambini" foi um processo judicial 
que decorreu há 4 anos atrás, e 
o romance do Roberto é ficção. 
Portanto eu tinha à disposição 
estas duas fontes, e depois eu e o 
Roberto construímos uma nova 
estória sobre a Nápoles de hoje. 
Essa cena revela apenas que eles 
têm uma ideia de grandeza que 
querem exibir, eles nem sabem o 
que é ópera. Mas, aliás, essa cena 
foi-me contada por um miúdo do 
bairro, aconteceu na realidade.
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O romance fala da luta pelo poder 
dos miúdos. Nós preferimos contar 
os sentimentos dos rapazes, eu 
aceitei fazer este trabalho porque 
queria falar desses sentimentos. O 
Roberto ficou feliz por fazer este 
trabalho, e por isso escolheu-me a 
mim, para poder reescrever o livro.

Os sentimentos dos miúdos 
são contraditórios, ou não? 
Eles têm dúvidas sobre as 
suas escolhas, por exemplo 
na cena em que o Nico se olha 
ao espelho, ou quando se 
confrontam com a morte...
Os rapazes vivem na 
inconsciência, pois os seus valores 
não são bem claros. Quando 
iniciam o seu percurso, eles 

fazem-no como uma brincadeira 
e pensam que podem sair dela; 
porém, a certo momento, querem 
sair, mas já não podem.

Estamos, portanto, perante 
um ciclo vicioso? No novo 
romance de Saviano, “O beijo 
feroz” (Bacio feroce, 2017), 
que é uma sequela do “Meninos 
da Camorra”, estes miúdos 
crescem e tomam o poder. O 
que pensa que irá acontecer a 
esta geração?
Antes de mais deve ficar claro que 
este filme não é sobre Nápoles: 
é um filme sobre a adolescência, 
ambientado em Nápoles. 
Enquanto não houver uma 
proposta educativa, enquanto 

não existir oferta de trabalho ou 
trabalho mal pago, a alternativa 
criminal estará sempre presente.

No entanto, no seu filme, o 
final fica em aberto…
O final é aparentemente aberto, 
mas tem uma mensagem clara: 
é que, de aqui não se pode sair. 
O filme começa como uma 
brincadeira e acaba numa guerra.

Como se sentiu a filmar na 
Sanitá?
Bem, porque aquilo é o centro 
de Nápoles, é muito popular, 
trata-se da identidade da cidade. 
E no bairro vivem tanto pessoas 
desonestas como  pessoas 
honestas. 
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O Roberto Saviano 
acompanhou as filmagens?
Não, o Roberto não pode vir a 
Nápoles, ele em Itália é mais 
famoso que o Papa, não pode 
mesmo lá ir, então trabalhámos 
com ele fora de Nápoles.

E a sua própria segurança? 
Sentiu alguma consequência 
pessoal por ter feito este 
filme?
Nenhuma. A Sanitá é um bairro 
tradicional, e depois, Nápoles é 
seguro. Eu já tinha lá estado há 
uns anos a filmar [realizou dois 
episódios da série «Gomorra» 
em 2016], houve todos os 
outros episódios…Nápoles está 
habituada a ter estas filmagens.

O filme teve apoios públicos 
?
Sim, teve apoio da Sky 
Italia, da Junta da Região da 
Campânia, e do Ministério da 
Cultura.

Já tinha cá estado há dois 
anos, na 10.ª Festa do 
Cinema Italiano, onde foi 
premiado (Prémio do Júri 
por «Fiore»). Desta vez, 
como encontra Portugal ?
Eu adoro cá estar, e não 
digo isto por estar a ser 
entrevistado aqui. Vir 
aqui é viver uma belíssima 
experiencia urbana. Portugal 
é um dos estados mais felizes 
politicamente neste momento 

na Europa, e Itália deveria seguir 
o exemplo, do vosso Governo, da 
vossa economia. É uma coisa que 
eu admiro. Sente-se no ar, na paz 
social, na importância que aqui 
se dá à cultura.

Quer desvendar um pouco do 
seu próximo projecto?
Bem, o filme foi concluído em 
Fevereiro, ainda não tive tempo 
de pensar em outra coisa. Sucede 
que eu já fiz três filmes sobre 
adolescentes, não me parece que 
vá fazer um quarto, mas nunca 
se sabe! Este filme estreou na 
Itália, agora veio a Portugal, e 
irá estrear nos EUA em Junho 
e em mais 20 países, graças ao 
Roberto. Veremos o que sucede!
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A MELHOR 
MÃE DO 

MUNDO É 
A NOSSA!

 

“A minha mãe é a melhor do mundo”. Que 
assim seja! A minha, a sua e a de todas as 
pessoas. Por esse mesmo motivo, os Ca-
nais TV & Séries homenageiam no próxi-
mo “Dia da Mãe”, a figura familiar materna 
e a maternidade com sete propostas de 
filmes para ver em família. Assim, no dia 
5 de maio, em exclusivo no canal TVCine 
3, sete serão as histórias sobre sete mães 
diferentes, sendo que em cada uma delas 
poderá estar um pouco do carisma e da 
personalidade de outras mães espalha-
das pelos quatro cantos. Os Canais TV & 
Séries aproveitam, ainda, a oportunidade 
para fazer a estreia de dois filmes na tele-
visão portuguesa e tornar este dia ainda 
mais especial. 

SARA AFONSO
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DUAS SEMANAS GRÁVIDA... MAS POUCO! 
O Especial Dia da Mãe começa, então, às 12h20, no dia 
5 de maio, domingo, com o filme «Duas Semanas». Rea-
lizado em 2006, por Steve Stockman, a história conta 
com a prestação de Sally Field, Ben Chaplin, Tom Ca-
vanagh, Julianne Nicholson, Glenn Howerton e Clea 
DuVall, como parte de uma família que tem de se jun-
tar para se despedir da mãe que está prestes a morrer 
de uma doença terminal. Em duas semanas, os quatro 
irmãos reúnem-se para dar seguimento aos pedidos da 
mãe, mas vão descobrir que muitas outras questões, 
emoções e sentimentos precisam de vir ao de cima e 
de serem resolvidos e partilhados. No final, a família 
e o amor serão sempre os grandes vencedores. «Duas 
Semanas» passa no dia 5, às 12h20, no canal TVCine 3. 

Às 14 horas é a vez de Lindsay Lohan entrar em cena, 
no papel de Thea Clayhill, uma jovem que finge estar 
grávida para evitar ser despedida no seu emprego. 
Quando começa a receber tratamento especial por to-
dos os que a rodeiam, e ela própria percebe que é uma 
pessoa melhor quando está neste estado de graça, de-
cide manter a mentira até ao final dos 9 meses da sua 
suposta gravidez. Naturalmente, a mentira pode durar 
9 meses, mas não mais do que isso, e é nesse momento 
que a maior das mudanças pode acontecer. Luke Kirby, 
Chris Parnell, Bridgit Mendler e Cheryl Hines comple-
tam o elenco do filme assinado por Lara Shapiro, em 
2009. «Grávida… Mas Pouco» [foto] também está con-
templada na grelha do TVCine 3, às 14h.
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Marlo (Charlize Theron) é uma mãe que cuida dos seus 
três filhos, entre eles, um recém-nascido. Para salvá-la 
das desgastantes tarefas diárias, o irmão Craig (Mark 
Duplass) contrata Tully (Mackenzie Davis), uma “ama 
noturna” para a ajudar. Rapidamente a jovem ganha a 
aprovação de Marlo e da família, pois nunca as suas vidas 
estiveram tão organizadas e limpas. Com o passar do tem-
po, Marlo recupera memórias e valores que julgava perdi-
dos e a maior das transformações ocorre. Realizado por 
Jason Reitman, realizador de «Jovem Adulta», «Juno» ou 
«Nas Nuvens», esta comédia sobre a maternidade ofere-
ceu a Charlize Theron mais uma oportunidade para o seu 
talento brilhar, com uma nomeação para Globo de Ouro 
de Melhor Atriz. No dia 5 de maio, «Tully» [foto] faz as 
delícias da tarde em família, pelas 19h00 no TVCine 3.
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Escrito e realizado por Albert Brooks, em 1996, «Mãe» 
tem como base de argumento o regresso a casa do filho 
adulto, divorciado duas vezes, e com (muita) pouca sor-
te nas relações afetivas. Voltar a viver na casa da mãe 
tem diversos efeitos na vida do autoproclamado escri-
tor e serão muitas as situações em que os espectado-
res se poderão rever neste relacionamento entre mãe 
e filho. Com Debbie Reynolds no papel de Mrs. Hen-
derson, a mãe, pelo qual foi nomeada para o Globo de 
Ouro de Melhor Atriz, «Mãe» é uma comédia que junta, 
ainda, John C. McGinley e Rob Morrow nos principais 
papéis e que conta com uma versão personalizada da 
música Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, que 
aqui recebe a designação de Mrs. Henderson. Dia 5 de 
maio, domingo, às 15h35, no TVCine 3.



DESTAQUES TV CINE

 148 METROPOLIS MAIO 2019

Nomeado para cinco das principais categorias dos 
Óscares, incluindo Melhor Filme, Realização, Ar-
gumento e Atriz Principal, «Lady Bird» esteve com 
os holofotes sobre si na temporada de prémios de 
2017-2018.

Realizado pela também atriz, Greta Gerwig, o fil-
me narra a história da jovem Lady Bird (Saoirse 
Ronan), de 17 anos, que vive o seu último ano de 
escola secundária na Califórnia e vive os dramas 
próprios de uma adolescente a chegar à idade adul-
ta: os problemas e choques com a mãe, as amizades, 
os namorados, a escolha da faculdade ou a popula-
ridade.

À semelhança da mãe da realizadora, a mãe da per-
sonagem de Saoirse Ronan, também surge como 
enfermeira, e para fazer este papel a realizadora 
Greta Gerwig contou com o contributo da atriz 
Laurie Metcalf, que acabou nomeada para o papel 
de Melhor Atriz Secundária.

Com uma banda sonora inspiradora, «Lady Bird» foi 
eleito um dos “filmes do ano” de 2017 e é exibido às 
17h20, também no canal TVCine 3.

LADY BIRD 
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FRONTEIRAS AMÉRICA EM CHAMAS 

Na sua estreia em televisão nacional, «Fronteiras» 
traz a história de Laura (Vera Farmiga) e o filho Henry 
(Lewis MacDougall) que se  veem forçados a conduzir 
o seu pai distante, despreocupado e traficante de erva, 
Jack (Christopher Plummer) numa viagem através do 
país, depois de este ter sido expulso do lar que frequen-
tava. Numa tentativa de levar o pai para casa da sua 
irmã Jojo (Kristen Schaal), Laura é “obrigada” a fazer 
determinadas paragens e a contemplar mais passagei-
ros do que o previsto. No meio de tamanha confusão, de 
encontros e desencontros, Laura e Henry descobrem e 
partilham com Henry mais do que alguma vez puderam 
imaginar. No final, algo mais forte sobressai e o amor é 
sempre o melhor dos caminhos. Realizado por Shana 
Feste, «Fronteiras» chega ao TVCine 3, às 20h40.

A fechar o dia dedicado às melhores mães do mundo, 
«América em Chamas» [foto] faz a sua estreia na tele-
visão portuguesa, com Halle Berry e Daniel Craig nos 
principais papéis. Estamos na Los Angeles de 1992. 
Millie (Halle Berry) é mãe adotiva de oito filhos, numa 
cidade em estado de sítio, onde as tensões raciais au-
mentam depois do julgamento de Rodney King, o ta-
xista afro-americano espancado pela polícias de Los 
Angeles que mais tarde seriam absolvidos. Alguns dos 
filhos de Milie envolvem-se em protestos e vai ser o vi-
zinho, Obie (Daniel Craig) com quem a família já teve 
atritos, quem vai ajudar a protegê-los. Realizado pela 
autora de «Mustang», Deniz Gamze Ergüven, esta é 
uma estreia a não perder, dia 5 de maio, no TVCine 3, 
pelas 22h30. 



Numa altura em que «A Guerra dos Tronos» 
rouba todas as atenções, a  METROPOLIS 

facilitou a vida dos mais distraídos e 
preparou um especial com as estreias mais 

recentes, como o regresso de «Barry» e 
«PEN15», e aquelas que se aproximam. Há 
histórias para todos os gostos, da comédia 

ao drama, passando ainda por séries 
incontornáveis como «Elementar», que volta 

pela última vez.
SARA QUELHAS
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PEN15
TVSÉRIES

Tudo em «PEN15» roça o ridículo – mas não necessa-
riamente no mau sentido. A série é da autoria de Maya 
Erskine, Anna Konkle e Sam Zvibleman, com as duas 
primeiras a protagonizarem esta trama da Hulu, que 
estreou recentemente no canal TV Séries. Até aqui 
tudo bem, não fosse esta uma série sobre alunos do 7º 
ano… protagonizada por duas atrizes na casa dos 30. 
É certo que não é a primeira vez que atores mais ve-
lhos se fazem passar por estudantes de liceu, veja-se o 
que acontecia em «Glee» ou «Morangos com Açúcar», 
mas ter duas adultas no meio de um elenco juvenil 
acaba por tornar a diferença demasiado evidente.

Esta decisão não agradará certamente a todos, sobre-
tudo quando a dupla objetifica os rapazes da turma, 

algo próprio da adolescência; mas, se formos pragmá-
ticos, são duas mulheres adultas a ‘babar’ por jovens 
com metade da sua idade. Algo que, não sendo objeti-
vamente errado, porque são desabafos para já incon-
sequentes, não deixa de provocar algum ‘desconforto’. 
Constrói-se como uma comédia-caricatura, é certo, 
muito apoiada no exagero da ação, mas «PEN15» é 
uma série que quer colocar a audiência a falar sobre 
assuntos muito sérios. Já vimos muitas séries sobre 
bullying, mas poucas terão a audácia de ir até onde 
esta série vai.

Maya e Anna – as personagens partilham o nome 
com as atrizes – são duas adolescentes à procura 
do primeiro amor. Perante o início de um novo ano 
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letivo, ambas estão entusiasmadas e apostadas em 
passar pelos momentos mais marcantes desta fase 
juntas. Entre os arrufos próprios entre adolescentes, 
por vezes mais extremados, tudo parece decorrer 
com a normalidade esperada, até Maya ser conside-
rada pelos pares a miúda mais feia da escola. Esta 
premiação cruel, histórica no estabelecimento de en-
sino e que leva ao bullying coletivo, revela uma ati-
tude brutal mas também honesta. O argumento está 
organizado de uma forma tão consistente, goste-se 
ou não da opção pelas protagonistas, que o primeiro 
episódio é um verdadeiro murro no estômago do es-
pectador. E o bullying é um problema em camadas, 
onde a empatia com a vítima ‘embate’, por vezes, nas 
suas escolhas.

«PEN15» não é uma série para toda a gente. E não 
há problema nenhum nisso. As opções de estilo 
dos criadores são duvidosas, demasiado arrisca-
das, e parte da audiência ficará pelo caminho logo 
aí. No entanto, quem ficar depois desse choque 
inicial, prepara-se para algo maior do que a ficção 
ou a comédia aparente. Esta não é uma caricatura 
que apenas faz rir, fácil e de reações imediatas e 
efémeras. A mensagem passa e fica connosco, não 
apenas durante o episódio, mas também depois. 
O exagero é descabido a espaços, mas tem um 
fundo de verdade inescapável, que dirá muito cer-
tamente a pais e encarregados de educação, por 
vezes desconhecedores da realidade mais cruel 
das escolas.
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BARRY
HBO PORTUGAL

Eleita pela METROPOLIS como a melhor série de 2018, 
«Barry» foi conquistando o público e a crítica, arreba-
tando dois Emmys de representação para Bill Hader e 
Henry Winkler, e já tem a terceira temporada garan-
tida desde cedo. A história inusitada de um assassino 
em série (Barry) que decide tentar mudar de vida e ser 
ator, continua repleta de casos bicudos, twists e uma 
boa dose de humor negro. Nada é o que parece, o riso 
não é propositadamente fácil, o argumento é inteligen-
te e o elenco é de outro nível. Tudo ingredientes de luxo 
que voltam a afirmar «Barry» como uma das melhores 
comédias da atualidade.
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WHISKEY CAVALIER
AXN

Embora não seja uma série inovadora no seu gé-
nero, «Whiskey Cavalier» consegue ficar alguns 
furos acima desde cedo graças à dupla Scott Foley 
e Lauren Cohan. Os dois atores são bastante ca-
rismáticos, as personagens são fortes e a trama 
fica interessante com naturalidade. A série re-
trata a relação turbulenta entre o agente do FBI 
Will Chase (Foley), com nome de código “Whiskey 
Cavalier”, e a agente da CIA Frankie Trowbridge 
(Cohan).
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DEAD TO ME
NETFLIX

Liz Feldman, mais conhecida como argumentista 
do programa de Ellen DeGeneres e de «2 Broke 
Girls», é a autora de «Dead to Me», com estreia 
marcada para 3 de maio na Netflix. No coman-
do da ação estão Christina Applegate e Linda 
Cardellini, que interpretam duas viúvas que se 
conhecem num grupo de apoio e formam uma 
amizade intensa. Jen (Applegate) acolhe Judy 
(Cardellini) em sua casa, mas tudo dá uma volta 
de 180º quando o FBI bate à sua porta. Esta ‘dra-
média’ simples, mas profunda, conta ainda com 
James Marsden e Edward Asner no elenco.
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IMPOSTERS
FOX LIFE
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Apesar de ter sido cancelada pelo canal Bravo 
após duas temporadas, «Imposters» chega dia 29 
de maio à FOX Life. A atriz Inbar Lavi dá vida a 
uma vigarista que assume múltiplas personalida-
des, casa com os namorados que vai tendo e de-
pois foge com o dinheiro deles. Após dar o golpe 
do baú a Ezra (Rob Heaps), este é surpreendido 
pela chegada de Richard (Parker Young), recen-
temente enganado pela mesma pessoa. Percebido 
o esquema, os dois juntam-se ainda a Jules (Ma-
rianne Rendón) para desmascarar a personagem 
interpretada por Inbar.
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MY DAD WROTE A PORNO
HBO PORTUGAL 11 DE MAIO

LEO MATTEI: PROTEÇÃO DE MENORES 
FOX CRIME 6 DE MAIO 3ª TEMPORADA

THE SOCIETY 
NETFLIX 10 DE MAIO

CHERNOBYL
HBO PORTUGAL 6 DE MAIO

EASY
NETFLIX 10 DE MAIO 3ª TEMPORADA

DEEP STATE
 FOX 13 DE MAIO 2ª TEMPORADA

OS GOLDBERG 
FOX COMEDY 13 DE MAIO 6ª TEMPORADA

ARROW
AXN WHITE 13 DE MAIO 6ª TEMPORADA

SCRUBS - MÉDICOS E ESTAGIÁRIOS
NOS PLAY

CAIN
AMC 13 DE MAIO

LUCIFER 
NETFLIX 8 DE MAIO 4ª TEMPORADA

SOBRENATURAL
AXN WHITE 15 DE MAIO 13ª TEMPORADA

THE RAIN
NETFLIX 15 DE MAIO 2ª TEMPORADA

PHILHARMONIA
AMC 19 DE MAIO

MUNCH
FOX CRIME 20 DE MAIO 2ª TEMPORADA

OS BONS AMANTES
NETFLIX 24 DE MAIO 2ª TEMPORADA

WHAT/IF
NETFLIX 24 DE MAIO

EINSTEIN
AXN 27 DE MAIO 3ª TEMPORADA

ELEMENTAR
TVSÉRIES 31 DE MAIO 7ª E ÚLTIMA TEMPORADA

GOOD GIRLS
NETFLIX 31 DE MAIO 2ª TEMPORADA

DALLAS
NOS PLAY
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Divertido, mas com substância, «Seduz-me Se És 
Capaz» surpreende pelo seu carácter despretensioso 
e por uma dupla que resulta em toda a linha. A 
história foca-se em Fred Fred Flarsky (Seth Rogen), 
um jornalista cheio de convicções, e Charlotte 
Field (Charlize Theron), uma Secretária de Estado 
norte-americana que está prestes a candidatar-
se à presidência do país. No passado, ela foi sua 
“babysitter”, mas só voltaram a reencontrar-se 
muitos anos depois, com Fred a cativar a atenção 
de Charlotte, que o contrata para escrever os seus 
discursos e torná-los um pouco mais airosos, numa 
parceria que rende muitas aventuras. 

Jonathan Levine tem vindo a firmar uma carreira 
com filmes com um grande cunho de comédia e esse 
à-vontade é patente em «Seduz-me Se és Capaz». 
Embora não se trate de uma realização invulgar 
ou inventiva, Levine assume uma direção segura e 
que se adapta bem à narrativa. A história deambula 
entre momentos mais sérios e até de uma grande 
paródia política, retratando-se altas figuras de uma 
forma pouco lisonjeira e carregada de sarcasmo, 
para outros um pouco mais brejeiros, mas que não 

destoam da história. Há, também, espaço para a 
crítica social, com os estereótipos da sociedade a 
serem esmiuçados à lupa.
O elenco é responsável pela concretização de vários 
momentos cómicos, com uma escolha certeira 
de atores. Além do belo trabalho dos intérpretes 
secundários, os protagonistas são magnetizantes, 
a solo ou em conjunto. Seth Rogen está na sua zona 
de conforto e convence no papel de um jornalista 
convicto mas que se vê obrigado a rever alguns dos 
seus ideais, enquanto Charlize Theron demonstra 
confiança num tipo de papel que não lhe é tão 
habitual.

Embora a linha narrativa seja abordada de forma 
leve e despudorada, há alguns aspetos mais 
sérios que vão sendo espicaçados, o que eleva 
um pouco a obra, juntamente com uma banda-
sonora eficaz. «Seduz-me Se és Capaz» não é uma 
comédia disruptiva ou uma grande surpresa, 
mas cumpre mesmo aquilo que promete: muitos 
momentos divertidos, satisfazendo-se, assim, 
o objetivo derradeiro de qualquer comédia. 
TATIANA HENRIQUES 

SEDUZ-ME
SE ÉS CAPAZ 

TÍTULO ORIGINAL

Long Shot 
REALIZAÇÃO

Jonathan Levine
ELENCO

Charlize Theron  
Seth Rogen 
June Diane Raphael 
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

125'
ANO

2019
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MR. LINK
 
TÍTULO ORIGINAL

Missing Link  
REALIZAÇÃO

Chris Butler 
ELENCO

Hugh Jackman
Zach Galifianakis
Zoe Saldana
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

94’ 
ANO 

2019
 

Um explorador ambicioso, um Pé Grande com bom 
coração e um desígnio de viagem à volta do mundo. 
Estes – para além da esmerada técnica stop-motion – são 
os ingredientes narrativos que compõem a mais recente 
produção da Laika. Depois de criações como «Coraline» 
(2009) e a obra-prima «Kubo e as Duas Cordas» (2016), o 
mínimo que se pode dizer do novo «Mr. Link», de Chris 
Butler, é que vem atualizar a nossa perceção do louvável 
trabalho destes estúdios de animação norte-americanos, 
que continuam a saber conjugar o primor artesanal com 
uma boa história, revestindo-a de inteligência e refinada 
emoção.

Sir Lionel Frost (com uma elegante voz cedida por Hugh 
Jackman) é a primeira personagem a ser apresentada: 
encontra-se em pleno lago Ness, com um assistente, a 
tentar apanhar o mítico monstro. A circunstância dá 
azo a uma rica demonstração do tipo de aventuras deste 
explorador inglês da Era Vitoriana, que se revela um 
homem determinado nas missões hercúleas. Um dia 
surge a oportunidade de concretizar a mais cobiçada de 
todas elas – a descoberta do último exemplar de um Pé 
Grande –, que pode finalmente garantir-lhe o acesso a 
uma conceituada sociedade de exploradores veteranos. 
Mas ao travar conhecimento com a enorme e empática 
criatura, em pleno Noroeste do Pacífico, acontece uma 

mudança de planos: Mr. Link (Zach Galifianakis) sente-
se terrivelmente sozinho e pede a Lionel Frost que o leve 
até ao lendário vale de Shangri-la, para onde pretende 
ir viver com os seus primos Yetis. Pelo meio, junta-se 
mais uma aventureira à dupla, Adelina Fortnight (Zoe 
Saldana), e está garantida a diversão por entre paisagens 
animadas de tirar o fôlego.

Por sinal, céu e mar é algo que não falta à gramática 
visual do filme. Chris Butler enche-nos os olhos com 
belíssimos planos que se vão articulando numa subtil e 
dinâmica arte narrativa, sem desperdícios. Mas também 
as personagens, cada uma delas trabalhada ao pormenor 
nas suas características humanas, nos envolvem na 
harmonia da jornada – sobretudo a figura epónima, 
encantadora no seu peculiar entendimento literal das 
coisas, que muito e sofisticado humor traz ao filme. 
Digamos que o calibre de «Mr. Link» está nesse sentido 
de detalhe, que vai desde a fisionomia dos bonequinhos 
à beleza dos cenários, passando pelos valores que 
estampam a psicologia dos protagonistas. Há toda uma 
escrita de qualidade, alicerçada numa linguagem de 
herança clássica, que sustenta cada momento e o traço 
global do filme. É o verdadeiro bom gosto da animação 
old-fashioned, que regozija crianças e adultos.
INÊS N. LOURENÇO
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A projeção começa. Vemos um caracol a surgir 
nos carris. Um comboio aproxima-se e uma voz 
sussurrada inquire: “É uma animação?” É sim, cara 
voz, e das muito boas. O realizador esloveno, Milorad 
Krstic, e a sua equipa criam um deleite para os 
sentidos, para a curiosidade e a fantasia humanas. 
Ruben Brandt (Iván Kamarás) é um famoso 
psicoterapeuta que durante sonhos sofre ataques de 
diferentes obras de arte, isto é, existem 13 pinturas 
famosas que o desejam matar quando este fecha os 
olhos. Para conquistar os seus problemas, terá de os 
possuir, como diz o próprio Brandt, portanto, com 
a ajuda dos seus pacientes, peritos em furtos, irá 
encetar uma operação internacional para “adquirir” 
todos os seus “assassinos”. Porém terão à perna não só 
o detetive privado Mike Kowalski (Zalán Makranczi), 
mas também vários interessados em obter as 
recompensas milionárias pela devolução das obras 
furtadas.
Eis a história imaginada e escrita por Milorad 
Krstic, que junta o ambiente dos film noir, com o 
“toque e foge” dos polícias e ladrões, entrando pelo 
mundo onírico, e tudo desenhado por mãos hábeis 
que foram beber ao cubismo.  Três olhos ou mais, 
corpos de diferentes dimensões, cabeça com duas 
faces, assim são as personagens, mas é o universo 

da animação que nos permite isto e muito mais. Um 
elogio à imaginação desenfreada dos artistas, sejam 
animadores, sejam pintores ou músicos. O filme 
húngaro será, então, uma homenagem, uma coleção 
íntima, que faz uso do pastiche ao longo da película. 
Por isso, um dos exercícios que poderá ser feito é 
o do tentar decifrar, descobrir, quer as referências 
cinematográficas, quer as referências e presenças de 
obras de arte e de música (nos créditos finais poderão 
confirmar as vossas suspeitas). A lista é vasta e 
eclética, vai desde Botticelli, Picasso ou Hopper até 
Mozart, Radiohead e Britney Spears – não esquecer 
o cinema. Horizontes amplos. No entanto, esse é 
um dos problemas do filme: há uma inundação de 
referências. Por vezes, perdemo-nos, já não sabemos 
para onde olhar, pois tudo nos assalta a uma grande 
velocidade. Muitas vezes não acompanhamos o 
comboio.
Todavia, no fim da animação temos vontade de o ver 
outra vez e ficamos à conversa com a voz sussurrada, 
partilhando opiniões, leituras e referências caçadas. 
É um belo filme que só poderia ser feito em animação, 
pois como refere Milorad Krstic numa entrevista: 
não se esqueçam que no mundo da animação, a 
imaginação e a beleza estão além da lógica e da verdade. 
RITA FONSECA

RUBEN BRANDT, 
COLECIONADOR 

TÍTULO ORIGINAL

Ruben Brandt, Collector  
REALIZAÇÃO

Milorad Krstic 
ELENCO

Iván Kamarás  
Gabriella Hámori 
Zalán Makranczi
ORIGEM

Húngria 
DURAÇÃO

96’ 
ANO 

2018
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É costume dizer-se que “para baixo, todos os santos 
ajudam”. Ora, esta expressão ganha um outro 
sentido no filme «Lucia Cheia de Graça». Nesta 
comédia ligeira, Lucia (Alba Rohrwacher) trabalha 
como topógrafa numa pequena cidade do interior de 
Itália e luta todos os dias com um sistema viciado 
e corrupto por conseguir um contrato de trabalho 
(ou simplesmente um biscate). Ao mesmo tempo, 
em casa, o namorado (Elio Germano) confessa-lhe 
que a traiu e a sua filha adolescente (Rosa Vannucci) 
parece afastar-se irremediavelmente dela.

De súbito, no meio do caos que é a sua vida, 
uma boa notícia: Lucia é convidada a realizar o 
levantamento topográfico de uma vasta região 
rural com vista à construção de um enorme 
empreendimento imobiliário chamado de “a onda”. 
Contudo, não é difícil perceber que este convite traz 
água no bico. Assim que Lucia inicia as marcações 
no terreno tornam-se claros os graves erros de 
mapeamento. Erros deliberados que ela deve ignorar 
que quiser manter o contrato. Há um qualquer 

problema, que não chega nunca a ser devidamente 
explicitado, mas que tornaria inviável a construção 
naquele lugar.

Mesmo encostada à parede, Lucia debate-se com a 
sua rigorosa ética profissional, com o seu instinto. 
Eis senão quando, a Virgem Maria (Hadas Yaron) 
lhe aparece em pessoa para reclamar o embargo da 
obra e exigir a edificação de uma igreja em seu lugar. 
Habituada a que lhe obedeçam sem pestanejar, a 
Virgem não vai reagir muito bem quando Lucia se 
recusa a interceder em Seu nome.

O filme vai brincando com vários clichés: a guerra 
dos sexos, a rebeldia na adolescência, a pequena 
corrupção dos poderes locais, a fé (ou a falta dela) 
em tempo de redes sociais, o idealismo ambiental, 
etc. Mas esta abordagem do tipo “toca-e-foge” 
resulta bastante fragmentada. Alba Rohrwacher, 
que oferece uma interpretação tão enérgica quanto 
sólida, acaba por ser a única razão que nos prende 
verdadeiramente ao filme. CATARINA MAIA

LUCIA CHEIA
DE GRAÇA 
TÍTULO ORIGINAL

Troppa grazia  
REALIZAÇÃO

Gianni Zanasi 
ACTORES

Alba Rohrwacher  
Elio Germano  
Hadas Yaron
ORIGEM

Itália 
DURAÇÃO

110’ 
ANO 

2018
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VINGADORES: 
ENDGAME  

TÍTULO ORIGINAL

Avengers: Endgame  
REALIZAÇÃO

Anthony Russo, Joe Russo 
ELENCO

Robert Downey Jr. 
Chris Evans 
Mark Ruffalo
ORIGEM 
EUA 
DURAÇÃO

181’ 
ANO 

2019
 

Um dos filmes mais aguardados dos últimos anos 
aterrou com um ímpeto avassalador às salas de todo 
o mundo! Perante a gigantesca vaga de expectativas, 
os manos Russo – Anthony e Joe –, voltam a puxar o 
tapete aos espectadores com uma obra absolutamente 
memorável que irá figurar para sempre como um 
marco na história da sétima arte. Por respeito aos fãs, 
devemos revelar o mínimo possível. A experiência 
deve ser feita na primeira pessoa, desfrutando do 
impacto frontal. Os criadores estiveram muito 
bem quando não revelaram absolutamente nada à 
imprensa e aos fãs, devia ser sempre assim. Ainda 
que dificulte o trabalho de uma revista profissional 
de cinema, o secretismo beneficia um enredo que 
mistura o heist movie, o filme de acção e o cinema de 
qualidade numa conversa para miúdos, sem nunca 
alienar os adultos e apreciadores de bom cinema.
O filme rege-se do primeiro ao último minuto 
por sentimentos que tocam qualquer um dos 
espectadores: o amor, a família, o legado de pais e 
filhos, mas também a vingança e a dor, e, acima de 
tudo, o desejo de um mundo melhor, valores morais 
inscritos na viagem e no sacrifício por um bem 
maior. O filme relembra-nos que não necessitamos 
de um fato de lycra, uma máscara ou mesmo poderes 
especiais para fazermos a diferença no mundo. Os 

bons princípios e o sentido de humanidade são o 
maior poder deste filme na luta contra a tirania e a 
injustiça.
Os argumentistas já tinham antecipado que neste 
filme menos seria mais; o núcleo de personagens 
encolhe como o homem-formiga, há cartas fora do 
baralho que assumem protagonismo e são pivots 
nesta trama, mas as pedras basilares dos Vingadores 
estão lá para encerrar o que começou há vários 
anos. Quem lê comics desde tenra idade – presente! 
– sabe que não há verdades absolutas na Marvel, 
os personagens vivem desde sempre em constante 
mudança e reinvenção, o universo cinematográfico 
da Marvel não irá fugir a esse modo operandis e 
neste aspecto devemos tirar mais uma vez o chapéu 
aos irmãos Russo e à equipa de argumentistas. 
Christopher Markus e Stephen McFeely criaram 
o seu próprio panteão apoiando-se livremente na 
história escrita por Jim Starlin, com a arte de George 
Perez e Ron Lim a “The Infinity Gauntlet” (1991). A 
tecnologia e o espírito criativo dos Russos e dos seus 
argumentistas tornaram possível a saga que agora 
chega ao grande ecrã.
O filme serve igualmente de tributo a um legado 
cinematográfico. Admito que é complicado ter as 
mesmas emoções neste filme senão tivermos visto os 
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e a luta para reencontrar aqueles que perdeu. 
Chris Hemsworth interpreta o Deus do Trovão, 
o personagem encaixa muito mal o que sucedeu 
no passado com o estalar de dedos de Thanos (o 
“snap” onde desaparece metade da população do 
Universo). O trágico acontecimento reflete-se 
no presente estado em que se encontra o herói 
caído. Chris Hemsworth volta a demonstrar com 
o seu humor que é muito mais do que uma cara 
laroca e muito músculo, ele consegue arrasar as 
audiências com os seus gags e o guião espreme 
ao máximo o seu talento em cena. Karen Gillan 
também tem um lugar importante como Nebula 
na luta pelo afecto de Thanos, o seu pai, e como 
travão da insanidade do mesmo. Chris Evans tem 
o melhor papel da sua estada na saga Marvel, é 
um dos centros emocionais da trama, um golpe 
genial dos criadores, na utilização do amor como 
gancho na narrativa deste personagem através 
da possibilidade de agarrar o impossível. Tudo 
isto assente numa relação de duas pessoas que 
suplanta o peso de todas as lutas. 
«Vingadores: Endgame» é um clássico 
instantâneo. Tem lugar ao lado dos grandes 
filmes da sétima arte e deixa a sua marca numa 
geração. A fórmula foi abraçar precisamente a 
forma mais clássica da narrativa, uma história 
em três grandiosos actos, cada um tem cerca 
de uma hora de duração. Na primeira parte, 
a mais cerebral e dramática, refletem-se os 
acontecimentos de «Vingadores: Guerra do 
Infinito», reúnem-se forças e reencontram-se 
personagens estigmatizados pela perda num 
passado recente. A segunda metade é um processo 
de recuperação do tempo perdido, uma série de 
golpes improváveis para mudar o destino. É uma 
secção com ritmo, humor e acção, um trecho onde, 
uma vez mais, os sentimentos dos personagens 
que definem o desfecho das cenas suplantam os 
extraordinários efeitos visuais. O terceiro acto 
é apoteótico, terminando com uma sequência 
épica de fazer levantar as multidões. Os autores 
sabem fechar a obra, o que sai connosco da sala é 
muito mais do que as impressionantes sequências 
digitais de puro espectáculo. O que fica no coração 
do espectador é o legado e os arcos emocionais 
de personagens que criaram, ao longo dos anos, 
empatia com as audiências. A essência da obra 
seguiu um trilho narrativo onde deixou respirar 
os principais personagens e soube contar uma 
história de proporções épicas. As audiências vão 
rir, chorar e vibrar com o último capítulo desta 
saga. «Vingadores: Endgame» é um sonho tornado 
realidade.JORGE PINTO

restantes filmes do universo cinematográfico Marvel, 
ou mesmo a primeira metade «Vingadores: Guerra do 
Infinito» (2018). Na criação deste objecto titânico, 
além da longa lista de técnicos e artistas da produção 
cinematográfica, está um elenco memorável liderado 
por actores que já eram bons actores antes de serem 
heróis e que continuaram a sê-lo quando terminarem 
a sua jornada Marvel. Os maiores destaques vão 
para: Josh Brolin (Thanos), que interpreta o maior 
vilão da Marvel. Brolin, com o seu inegável talento, 
sempre soube estar à altura do papel e não defrauda 
as expectativas, hipnotiza a audiência com a sua 
megalomania e impõe-se no ecrã, desenha um vilão 
para todas as épocas. Nos comics foi sempre assim 
com Thanos, mas não foi tarefa fácil trazê-lo ao ecrã 
sem cair na caricatura dando corpo e alma a uma 
criatura impressionante. Robert Downey Jr. (Homem 
de Ferro), talvez o principal culpado da génese destes 
22 filmes da saga do Infinito, representa o peso da 
perda que o atormenta, levando a colocar em risco 
o que ama em prol do mundo. O personagem, que 
desde 2008 vem desenvolvendo o seu grandioso arco 
na história, diz muito bem neste filme que “o fim faz 
parte da viagem”.  Jeremy Renner que passou ao lado 
em «Vingadores: Guerra do Infinito» chega a terreiro 
para representar a família, a violência como catarse 
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«Sekiro Shadows Die Twice» é 
o novo tour de force da FromSof-
tware, o estúdio especializado 
em “torturar” e maravilhar os fãs 
de videojogos. O título é assinado por 
Hidetaka Miyazaki, o criador da clássica 
saga “Souls” e «Bloodborne». Na senda dos anteriores 
jogos de Hidetaka Miyazaki, a FromSoftware volta a 
subir a parada e aposta forte num épico que decor-
re durante o período Sengoku (1467 a 1600) em um 
Japão Feudal ficcional. A história está carregada de 
poesia, misticismo, violência e constantes esguichos 
de sangue. 

Este jogo continua a seguir a filosofia do estúdio, a 
complexidade de jogo é elevadíssima mas cada vez 
que perdemos a nossa missão torna-se mais compli-
cada com os adversários AI a não serem meras pe-
ças de adereço por culpa da mecânica da narrativa 
do nosso protagonista. No exercício de jogar, mor-
rer e repetir, cria-se a obsessão por Sekiro, cria-se 

empatia pelo desafio. Temos de 
ser teimosos até apanhar o jeito, 

desistir não é opção. O jogo tem a 
componente de aventura e exploração 

onde podemos andar em cima de árvores, 
telhados e trilhos montanhosos, mas o princi-

pal desafio para o avanço da narrativa é o combate. 
Os confrontos são essencialmente compostos pela 
vertente de ataque e defesa ao estilo de um duelo de 
catanas que mais parece um bailado. Ainda que seja 
aconselhado o modo furtivo (é possível assassinar e 
escapar aos adversários desta forma), os duelos são 
uma constante e impossíveis de escapar, sobretudo 
nos diferentes líderes de cada área (os “chefes” têm 
por norma duas vidas e são dificílimos de eliminar). 
O jogo ainda nos dá um “saco de pancada” por vias de 
um morto-vivo que nos permite praticar e aprender 
as mais variadas técnicas de ataque no decurso da 
aventura. Vale a pena perder algum tempo a testar os 
golpes de ataque e defesa.

SEKIRO 
SHADOWS 
DIE TWICE
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O jogador desempenha o papel de Wolf. O reino de 
Ashina está à beira do colapso quando o general Ge-
nichiro decide raptar o pequeno herdeiro do reino, o 
Lord Kuro, para criar um exército de imortais. Quan-
do Wolf tenta salvar Kuro, um jovem que se julga ter 
uma linha de sangue que confere imortalidade às 
pessoas, o nosso herói cai aos pés do general Genichi-
ro. Apesar de ter perdido uma mão, Wolf acorda num 
templo depois de ter sido salvo por um misterioso es-
cultor e ex-shinobi que lhe oferece uma prótese. A sua 
nova “mão” ao longo do jogo vai sendo equipada com 
outros apetrechos como shurikens que dão imenso jei-
to para aniquilar lobos ou cães selvagens. 

A história de dever e moralidade de Wolf ao serviço 
do Lord Kuro tem uma linha narrativa linear mas o 
espaço pode ser extensivamente explorado e estamos 
sempre a encontrar novos lugares nas interseções 
mais inesperadas. Os jogadores, devido à capacidade 
de imortalidade do protagonista, têm dois proble-
mas imediatos: quando morrem perdem metade do 

dinheiro acumulado e, pior do que isso, a capacida-
de de regeneração conferida pelo Lorde Kuro a Wolf 
quando este regressa à vida provoca que os adversá-
rios também se tornem mais resistentes… Esta aven-
tura também tem a sua componente de criação do 
herói com um painel de gestão do personagem onde 
acumulamos vários itens que permitem regenerar a 
energia, acumular dividendos, armas e trabalhar a 
raiz de capacidades de combate. 

Os cenários são exuberantes. Como numa pintura do 
Japão feudal, os adversários misturam-se com os se-
res humanos e as criaturas mitológicas. A magia, o 
medo e o encanto andam à solta nos vários planos de 
acção. A FromSoftware conseguiu criar uma atmos-
fera que é envolvente em termos visuais e sonoros. 
No papel de um shinobi que falhou mas procura a sua 
redenção, «Sekiro Shadows Die Twice» é belo e brutal. 
Da dificuldade acrescida nasce o prazer e a excelência 
de jogo. «Sekiro Shadows Die Twice» proporciona uma 
singular experiência aos jogadores. JORGE PINTO
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