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A edição que assinala o sétimo aniversário da METROPOLIS coincide com o
balanço que fazemos da 72ª edição do Festival de Cannes. Nas próximas páginas
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encontrará a mais abrangente perspetiva proposta a partir de Portugal sobre a
seleção oficial competitiva, incluindo alguns dos filmes mais interessantes exibidos
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paralelas da Quinzena dos Realizadores e da Semana da Crítica.
Esta edição do Festival de Cannes, que foi acompanhada por quatro colaboradores
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da METROPOLIS, revelou obras estimulante do ponto de vista artístico e temático
em todas as áreas do Festival. Surgiram diversos filmes que renovam as narrativas
dos géneros tradicionais (melodrama, comédia e terror...) e propostas estimulantes
sobre problemas atuais da vivência social.
A diversidade e quantidade dos bons filmes exibidos está espelhada nas escolhas
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finais que fazemos para a Palma de Ouro. São quatro olhares, quatro preferências,
e nenhuma é coincidente com o outra – curiosamente, duas dessas escolhas foram
distinguidas com a Palma de Ouro atribuída pelo júri do Festival e com o prémio da
Fipresci – Federação Internacional de Críticos de Cinema.
Celebramos o Festival de Cannes através de meia centena de filmes que de alguma
forma (estreia em sala, 'streaming' ou VOD...) terão distribuição e encontrarão o seu
público no decorrer dos próximos meses. Esta é a primeira grande janela para a
temporada de cinema 2019/2020.
É oportuno e feliz celebrar o sétimo aniversário assim. Aproveitem os filmes e
obrigado por nos acompanharem ao longo deste tempo!
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FESTIVAL DE CANNES
O Festival de Cinema de Cannes teve uma edição de sonho com grandes estreias e muitas surpresas. A
METROPOLIS esteve no certame e conta tudo em mais um histórico especial de 50 páginas...

X-MEN: FÉNIX NEGRA

METROPOLIS

A METROPOLIS fecha o ciclo da saga X-Men com um olhar sobre a estreia de «Fénix Negra» e a antologia em
torno desta série cinematográfica com quase duas décadas de existência.

BIG LITTLE LIES
Uma das séries mais populares da actualidade chega à sua segunda temporada com um elenco
feminino de luxo que se torna ainda mais esplendoroso com a chegada de Meryl Streep.

6 PLANOS DE CANNES
96 BLACK MIRROR
104 SAMUEL L. JACKSON

ZAPPING
CHERNOBYL 178
ELEMENTAR 180
WHAT/IF 182
CATCH-22 184

108 THE HANDMAID'S TALE
116 JIM JARMUSCH
122 TODD SOLONDZ
ENTREVISTA
132 ROBERT STIGWOOD
134 ALMA CLANDESTINA
142 FEST 2019
152 KARDEC
156 SABRINA FIDALGO
ENTREVISTA
160 SAI DE BAIXO
ENTREVISTA
164 BIG LITTLE LIES
172 TVCINE

CRÍTICAS
VERÃO 187
ÁRTICO 188
PÁSSAROS DE VERÃO 189
TOY STORY 4 190
HIGH LIFE 191
SAI DE BAIXO - O FILME 192

ESTRELAS 194

JOGOS
A PLAGUE TALE: INNOCENCE 196
MORTAL KOMBAT 11 198

PLANOS DO CANNES

TIAGO ALVES

16 MAIO

18 MAIO

19 MAIO

TLDA SWINTON, EM NOME DA
MULHER

ANTONIO BANDERAS:
ARREBATADOR

ALAIN DELON: PALMA
HONORÁRIA

A atriz fez uma declaração marcante
sobre o facto de estarem presentes
quatro filmes de realizadoras na
competição principal. “Gostaria de
lembrar que as mulheres têm feito
filmes há onze décadas. Há inúmeros
filmes [feitos por mulheres] por aí.
A pergunta é: por que não sabemos
mais sobre elas? A grande mestre
Kira Muratova morreu recentemente
e o seu obituário foi deste tamanho
[bem pequeno] na maioria dos
grandes jornais. Sabemos que os
grandes mestres homens, que
conhecemos e apreciamos, quando
morrem merecem edições inteiras.
As cineastas mulheres existem.
Algumas trabalham em bares, outras
ainda estão a estudar, outras não
conseguem entrar nas escolas [de
cinema].” Precisamos começar por aí,
prestar-lhes atenção e destacá-las”.

O ator espanhol apresentou-se em
«Dor e Glória», o mais recente filme
de Pedro Almodóvar, num papel
profundamente biográfico, numa
narrativa sobre o próprio cineasta.
“Tinha uma carreira quando conheci
Almodóvar, mas foi a partir da minha
colaboração com ele que tomei
contacto com a real tradição da
arte do meu país.” Falando sobre
a personagem e o reecontro com
Almodóvar salientou que “para
assumir este papel tive que matar o
Banderas que era sem que isso fosse
um suicídio profissional. Cheguei
com uma bagagem de Hollywood
de que ele não precisava. O que ele
precisava era de um Banderas que
eu não imaginava ter dentro de mim.
Tive de recuperá-lo. E foi lindo.”

O ator francês Alain Delon quis
homenagear o seu público através de
uma carta aberta divulgada antes de
receber a Palma honorária atribuída
pelo Festival de Cannes. "Embora a
minha viagem esteja a terminar, eu
quero dizer que experimentei tanta
paixão, tanto amor, tanto sucesso e
fracasso, tanta controvérsia, tantos
escândalos, tantos altos e baixos,
e quando as honras não forem
nada mais do que lembranças vãs
e distantes, há apenas uma coisa
que brilhará pela sua constância e
longevidade: vocês.” O ator de 83
anos escreveu esta mensagem num
contexto difícil porque as feministas
contestaram a consagração no
Festival de Cannes acusando-o
de comportamento "racista,
homofóbico e misógino" numa
petição veiculada nas redes sociais.

20 MAIO

22 MAIO

24 MAIO

FESTIVAL SUJO

A IRRITAÇÃO DE TARANTINO

KECHICHE E O CINEMA-LIVRE

O ‘glamour’ esconde uma realidade
mais suja: desperdício de alimentos,
combustível e papel. As associações
ambientais exigiram “progressos
para tornar o festival mais amigo do
ambiente". O assunto foi exposto
pelo ativista e realizador próambiente Cyril Dion, acompanhado
da Associação de Defesa do Meio
Ambiente e da Natureza (ADEN)
que fez o diagnóstico: “durante o
festival, a população triplica, os
profissionais e artistas viajam de
avião até ao aeroporto de Nice, os
grandes iates ligam diariamente os
motores para obter eletricidade, a
passadeira vermelha é trocada três a
quatro vezes por dia, e os panfletos
distribuídos aos festivaleiros são
inumeráveis.” Em 2015 (último ano
com dados conhecido), o festival
gerou 1.900 toneladas adicionais de
resíduos, segundo a associação.

«Era Uma Vez em Hollywood» marcou
o regresso do cineasta ao Festival de
Cannes, 25 anos após a conquista da
Palma de Ouro com «Pulp Fiction».
Mas não foi totalmente pacifico o
seu reencontro com a imprensa.
Uma repórter do The New York
Times perguntou-lhe pelo facto da
atriz Margot Robbie, que interpreta
Sharon Tate, ter menos diálogos do
que as personagens masculinas.
Tarantino respondeu: “eu rejeito essa
hipótese”. Num outro momento,
Tarantino foi questionado se durante
a preparação do filme falou com
Roman Polanski que estava casado
com Sharon Tate quando a atriz foi
assassinada, em 1969. A resposta seca
foi um “não”. Depois disso admitiu
ser “um fã do trabalho de Roman
Polanski, particularmente de «A
Semente do Diabo».”

O Festival de Cannes não seria o
mesmo sem um cheiro de escândalo.
A plateia foi divida no penúltimo
dia quando o realizador Abellatif
Kechiche apresentou «Mektoub
Meu Amor: Intermezzo»: é um filme
radical e cru com duração de 3h28,
durante o qual ele fixa a câmara no
corpo de mulheres jovens dançando
lascivamente numa discoteca. A
controvérsia foi acentuada por uma
cena muito discutida de sexo oral
com a duração de 13 minutos. "O mais
importante para mim foi celebrar
a vida, o amor, o desejo, o pão, a
música, o corpo e experimentar
a experiência cinematográfica
mais livre possível", justificou o
cineasta durante o encontro com os
jornalistas.
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A CO M ÉD IA Q U E EM O C I O N O U ES PAN HA
3 M I L H Õ ES D E ES P ECTA D O RES

NA VIDA NÃO HÁ
LIMITAÇÕES
PARA O SUCESSO

24 MAIO

24 MAIO

25 MAIO

UN CERTAIN REGARD: TRIUNFO
BRASILEIRO

UN CERTAIN REGARD: ROSA
FILMES PREMIADA

PALMA DE OURO CONSAGRA
BONG JOON-HO

O novo filme de Karim Aïnouz recebeu
o prémio do júri da segunda seleção
competitiva do Festival do Festival de
Cannes. «A Vida Invisível de Eurídice
Gusmão» é uma saga familiar sobre
duas irmãs oprimidas por um pai de
origem portuguesa e emigrado no
Brasil, uma história contada durante
meio século a partir da década de
1940. Karim Aïnouz agradeceu o
prémio em português: "Eu tenho muito
orgulho de estar representando o
Brasil ". Referindo-se à situação social
e política no Brasil declarou ainda que
neste momento "a intolerância é algo
que é muito forte”. Depois de dedicar
o prémio às atrizes do filme, incluindo
Fernanda Montenegro, exultou: "que o
futuro seja melhor do que o presente!"

O filme do realizador espanhol Albert
Serra, «Liberté», foi distinguido com o
prémio especial do júri do Un Certain
Regard. Trata-se de uma história
sobre a libertinagem, em 1774, anos
antes da revolução francesas, quando
um grupo de aristocratas expulsos
da corte puritana de Luís XVI procura
apoio junto de um sedutor e livrepensador alemão. O filme conta
com produção da Rosa Filmes e foi
integralmente rodado no Alentejo.
Joaquim Sapinho, realizador e
produtor, salientou que este prémio
significa “o reconhecimento do
trabalho desenvolvido e a afirmação
da internacionalização do cinema
português.”

Um thriller e drama familiar sobre
as desigualdades sociais, de Bong
Joon-ho, é o primeiro filme sul
coreano premiado com a Palma de
Ouro e o segundo triunfo asiático
consecutivo no festival de Cannes
(«Shoplifters: Uma Família de
Pequenos Ladrões», do japonês
Hirokazu Kore-Eda, ganhou no
ano passado). "Estou realmente
honrado", disse Bong Joon-ho,
mostrando-se "muito inspirado pelo
cinema francês", e agradecendo "aos
dois grandes diretores franceses
Henri-Georges Clouzot e Claude
Chabrol". «Parasita» combina dois
géneros cinematográficos mantendo
o espectador em suspenso e
conta a história de uma família de
desempregados cuja vida vai mudar
no dia em que o seu filho se torna um
professor de inglês de uma família
burguesa.

Uma comédia de

filme ainda não classificado pelo IGAC
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FESTIVAL DE

CANNES
Pelo oitavo ano consecutivo a revista
METROPOLIS marca presença no
maior festival de cinema do mundo.
Nas próximas páginas encontram
uma cobertura única com meia
centena de críticas das várias secções
do certame e crónicas dos quatro
membros da nossa equipa presente
em Cannes .

© 2019 GUY FERRANDIS / SBS PRODUCTIONS

HUGO GOMES
RODRIGO FONSECA
RUI PEDRO TENDINHA
TIAGO ALVES

PLANOS QUE SE COLARAM, IMAGENS QUE MARCARAM
Um festival como Cannes vive
de um conjunto de fluxos de sensações. Mas vive ainda mais de
equações do destino. Acaso a violência pop de «Era uma vez...em
Hollywood» [foto], de Tarantino,
tivesse sido visionada antes da doideira cinzenta de «The Lighthouse», de Robert Eggers, provocaria o
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mesmo baque?
Ou se estivermos no meio do histerismo da aclamação de «Hors
Normes», o novo de Toledano &
Nakache, em pleno Grand Palais
Lumiére, as emoções do filme ressoam de forma diferente? Podíamos continuar e o sim seria sempre
a resposta.

A agenda pessoal de cada “festivaleiro” muda as perceções, é humano – não há volta a dar. Tem a ver
com os fatores e contextos. É da
ordem do aleatório: ver um filme
de manhã e ainda ter na cabeça a
Françoise Hardy da festa de encerramento da Quinzaine des Realizateurs. Acontece aos melhores...

Nessa torrencial questão de como
estamos quando vemos um filme
numa maratona de cinema onde
as imagens se cruzam, o cansaço
espreita e os estímulos descarrilam
em excesso, importa sermos fiéis a
uma coisa: acreditar que devemos
sempre ir por onde o cinema nos
leva. Nessa corrente, é bom deixar-

mo-nos seguir através dos momentos que marcam. Em «Mektoub- My
Love: Intermezzo», em vez de ficar
com a famosa cena de sexo oral, o
que não me sai da cabeça é o transe das imagens das raparigas em
cima da coluna, em especial Orphélie Bau, atriz-musa de Kechiche
capaz de vibrar perante a música

"Um festival como
Cannes vive de um
conjunto de fluxos de
sensações. Mas vive
ainda mais de equações do destino."

METROPOLIS JULHO 2019
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aos berros numa discoteca de praia
nos anos 90. O seu corpo é um
átomo que nos contagia para lá de
qualquer lógica. Kechiche não faz
cortes e deixa a sua câmara aproximar-se. É tudo em excesso, é tudo
como nunca vimos ou sentimos.
Mas voltando a Tarantino, há um
momento em «Era uma vez...em
Hollywood» que ainda não dá para
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esquecer. A cena do telhado quando Brad Pitt fica de tronco nu, momento que provocou exaltação na
plateia do Debussy a abarrotar. A
calma e tranquilidade de Pitt e o
seu corpo em forma funcionam
como um discurso sobre uma espécie de bandeira de saudade perante
uma masculinidade que Hollywood
não soube voltar a recuperar. O filme passa-se no final dos anos 1960

e o final da velha Hollywood estava
logo ali. Os homens não voltaram
a ser os mesmos e Tarantino tem
humor a brincar com essa perceção.
Na Quinzena, o dente do protagonista de «Dogs Don´t Wear Pants»,
de J.-K. Valkeapaa, é usado como
utensílio de política de troca de
favores sexuais. Um momento de
cinema extremo que não importa

aqui ser mais explícito sob o risco
de “spoilor”. Apenas dizer que é
mais do que “frisson” ou provocação. É tão-só cinema livre com uma
coragem de chocar sem ser gratuito.
Mas alguns dias depois do ritmo
insano da rotina da Croisette,
levo na minha angústia a recordação recorrente de dois finais:

o de «Sorry We Missed You», de
Ken Loach e Le Jeune Ahmed,
dos irmãos Dardenne. Sem revelar nada, apenas enfatizo que são
conclusões que nos põem ainda
mais desamparados perante a fragilidade do mundo.
Mas se estou destinado a glorificar Bong Joon-Ho e o seu «Parasite» [foto], impossível não eleger

uma sanita numa certa inundação
como uma das sequências para
levar para sempre na memória.
Foi o meu penúltimo filme visto
do festival e há um efeito dilacerante que esse momento provoca.
Será que se o visse antes dos zombies de «Os Mortos Não Morrem»
[foto], de Jim Jarmuch, ainda estaria a pensar e a cheirar aquela
descarga? RUI PEDRO TENDINHA

METROPOLIS JULHO 2019
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FRANKIE

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
IRA SACHS
ESTRELAS
ISABELLE HUPPERT
BRENDAN GLEESON
FRANÇA/PORTUGAL, 2019
98 MIN

Sai de Cannes com aura de filme maldito. Foram poucos
aqueles que se deixaram tocar pela brisa amarga deste
conto de despedida de vida numa Sintra com as quatro
estações.
«Frankie» é a prova viva da astúcia de um cineasta capaz
de criar uma espécie de jogo de duplos e múltiplos sentidos. O cineasta é o revigorante Ira Sachs e a protagonista
é a Sintra pejada de turistas, mas também de silêncios sobre o mar. Tudo se passa numas férias de família de uma
atriz famosa que junta marido, filhos, amigos e o ex-marido para a sua despedida: está a morrer de cancro. Antes,
é esta atriz, Frankie para os amigos, que quer deixar o
tabuleiro do futuro pronto, sobretudo em relação aos filhos.
Masterclasse de subtileza, «Frankie» é uma peça rara de
relojoaria que vai crescendo em nós.
Isabelle Huppert não é Isabelle Huppert (e isso é elogio
expresso, realce-se) e, depois, há uma enorme Marisa
Tomei, um Brendan Gleeson maior do que a vida e uma
pequena participação de Carlotto Cota para fazer parar o
trânsito.RUI PEDRO TENDINHA

BEANPOLE

PORT AUTHORITY
UN CERTAIN REGARD

Nos escombros da II Guerra Mundial, em solo soviético, duas mulheres buscam reinventar suas vidas e
encontrar um sentido para explicar a tragédia que se
abateu sobre elas. Montagem impecável deste drama
que virou sensação da mostra Un Certain Regard, tendo
conquistado o Prémio de Direção e o Prémio da Crítica,
dado pela Fipresci. RODRIGO FONSECA

REALIZAÇÃO
DANIELLE LESSOVITZ
ESTRELAS
FIONN WHITEHEAD
LEYNA BLOOM
MCCAUL LOMBARDI
EUA/FRANÇA, 2019
94 MIN

UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
KANTEMIR BALAGOV
ESTRELAS
VIKTORIA MIROSHNICHENKO

VASILISA PERELYGINA
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Eis uma love story ambientada na cena LGBTQ da dança (vogue é o estilo
em foco) de Nova York. Esta longa é produzida pelo carioca Rodrigo Teixeira e sua RT Filmes (de «Chama-me Pelo Teu Nome»). Nela, Danielle narra
o enamoramento entre o jovem Paul (Fionn Whitehead) e Wye, diva adolescentes de um grupo de dançarinos gays, representação de Leyna Bloom
(cujo talento coleciona elogios na Europa). A relação entre eles corre no
auge do encantamento até que ele descobre que ela é uma mulher trans.
Apoiada por conselhos de Scorsese durante todo o processo (“este filme
não traz um universo que ele filme, mas fala de um mundo que ele respeita
e quer entender mais”, diz a diretora de 37 anos), Danielle buscou um elenco de intérpretes não conhecidas do público. O seu esforço era evitar que
a fama de algum ator conhecido pudesse ofuscar a relação de descoberta
que tenta retratar. “Relações transgénero em Nova York são bem comuns.
Mas muitos lugares do mundo, jovens cisgênero ainda se sentem ‘menos
homens’ por amarem mulheres que aparentam um traço masculino de
base no corpo”, diz Danielle. “Meu desejo era quebrar barreiras e diluir a
intolerância”. RODRIGO FONSECA

RÚSSIA, 2018
110 MIN
METROPOLIS JULHO 2019
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DOGS DON'T WEAR
PANTS

QUINZENA
REALIZAÇÃO
J.P. VALKEAPAA
ESTRELAS
OONA AIROLA
IIRIS ANTTILA

A obra coqueluche da Quinzena dos Realizadores. Veio
da Finlândia e vai colocar no mapa este cineasta, J.P.
Valkeapaa, esteta nato com domínio perfeito da arte
do “storytelling”. O filme é uma história de um médico
viúvo que acorda para a vida depois de quase morrer
numa sessão de sado-masoquismo.
O tema é precisamente acordar para a vida numa metáfora às vidas cinzentas da classe alta da Finlândia.
«Dogs Don't Wear Pants» tem um humor grave e um
peso dramático leve. Uma combinação feliz de cinema sem medo de ser “crowdpleaser” e de experiência
erótica fora do baralho. Duvidamos apenas se alguma
da estética publicitária com arremessos de sublimação
espiritual era para este guião...
Ainda assim, um pequeno grande triunfo de Cannes
2019. RUI PEDRO TENDINHA

FINLÂDIA/LATVIA, 2019

FOR SAMA
A história de Waad al-Kateab, 26 anos, é talvez uma das
mais notáveis das muitas já narradas sobre ativistas que
sobreviveram à guerra civil na Síria. O seu percurso começou como estudante universitária em Aleppo, em
2012. Quatro anos mais tarde, em dezembro de 2016,
al-Kateab tornou-se um dos últimos sobreviventes a
deixar a cidade sitiada pela aviação russa e pelas tropas
de Bashar al-Assad. Durante esse tempo ela casou com
um médico, tornou-se uma mãe sobrevivente no caos e
difundiu muitos vídeos que filmou sobre a rotina na cidade bombardeada no sitio Inside Aleppo. Em «For Sama»,
al-Kateab e o co-realizador Edward Watts criaram uma
longa-metragem dedicada à primeira filha da ativista. É
um documentário com imagens poderosas, um raro relato pessoal e com uma perspetiva feminina focando como
o conflito afetou as famílias e, especialmente, as centenas
de vítimas inocentes que são crianças. TIAGO ALVES

RODRIGO FONSECA

UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
BRUNO DUMONT
ESTRELAS
LISE LEPLAT PRUDHOMME
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REINO UNIDO/EUA, 2019
95 MIN

A protagonista desta animação é uma… mão. Uma
mãozinha que corre pelas ruas de Paris à cata do rapaz cujo corpo ela integrava. A sua radiografia do
dia a dia cheio de multiculturalismo da Europa atual
rendeu a ela o Prix Nespresso da Semana da Crítica, atribuído por um júri presidido por Ciro Guerra.

Em 2017, em plena Quinzena de Realizadores, Bruno
Dumont levariam multidões a fugir abruptamente da
sessão com “Jeannette”, onde pegaria na infância de
Joana D’Arc e a transformaria numa afronta ao glamour musical (no bom sentido). Um exercício de distorção que levaria-nos à memória as experiências de
Godard na década de 60 onde desconstruiu géneros
com um apetite voraz. Agora, na Un Certain Regard,
Dumont pega nos últimos dias de vida desta figura
emblemática e desfaz por completo o épico a favor de
uma falsidade teatral. Porém, a repetição é aqui sentida, o que não prejudicou a distinção - Menção Especial.
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REALIZAÇÃO
WAAD AL KATEAB
EDWARD WATTS

J’AI PERDU MON
CORPS,

JEANNE

HUGO GOMES

SESSÃO ESPECIAL

FRANÇA, 2019
137 MIN

SEMANA DA CRÍTICA
REALIZAÇÃO
JÉRÉMY CLAPIN
ESTRELAS
HAKIM FARIS
VICTOIRE DU BOIS
FRANÇA, 2019
81 MIN
METROPOLIS JULHO 2019
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A MINHA

PALMA
RUI PEDRO TENDINHA

PARASITE
Regresso do cineasta de «The
Host» e «Snowpiercer» após o
percalço Netflix de «Okaj». O
visionário coreano conta uma
história de miséria humana onde
os pobres de Seul passam à reconquista do lugar dos ricos. O
filme está a provocar uma onda
de euforia nas salas coreanas.
Compreende-se: é cinema com
pop-culture que sacode, que
cria discussão e que provoca um
gozo dos diabos.
O cineasta coreano filma a afectação da luta de classes e aí choca
com o cheiro da classe baixa e
com a imoralidade dos bem instalados. A meio, tem um “twist”
que é um prazer torrencial para
o espetador e, de alguma forma,
fica filme de género. Dir-se-ia:
filme de terror psicológico ou
viagem aos nossos piores pesadelos com um travo de Park Chan-wook.
Ao mesmo tempo, é um retrato do nosso lugar na família ou
como essa instituição acaba por
nos anular numa sociedade onde
o preço do sucesso é a senha para
a sobrevivência.
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BONG JOON-HO

A HIDDEN LIFE

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
TERRENCE MALICK
ESTRELAS
AUGUST DIEHL
VALERIE PACHNER

© IRIS PRODUCTIONS

Com uma Palma de Ouro conquistada com «A Árvore da
Vida», Terrence Malick aperfeiçoou as suas viagens extrasensoriais pela metafísica quase teológica, o que não
serviu de exemplo para três filmes que exibiram um cansaço narrativo e formal desta sua marca autoral. Convém
afirmar que o seu retorno (ou diríamos antes, cedência)
pelo storytelling de estrutura mais convencional sirva de
frescura à sua arte de metaforizar. «A Hidden Life» centra
na história do austríaco Franz Jägerstätter, um objetor
de consciência que recusou lutar ao lado dos Nazis, para
desenvolver como um peculiar conto de amor, morte e de
preservação da alma. HUGO GOMES

ALEMANHA/EUA, 2019
173 MIN

ERA UMA VEZ… EM HOLLYWOOD
COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
QUENTIN TARANTINO
ESTRELAS
LEONARDO DICAPRIO
BRAD PITT
MARGOT ROBBIE
EUA, 2019
159 MIN
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O 9º filme de Quentin tarantino é, provavelmente, o mais pessoal que
realizou. O cineasta presta uma homenagem ao cinema e à televisão da
década de setenta, seguindo uma narrativa não linear, imbuída de melancolia, humor negro e com instantes de violência cuidadosamente doseados. Rick Dalton é uma estrela de cinema em decadência que partilha
o trabalho com Cliff Booth, o seu duplo. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio
surgem pela primeira juntos, triunfantes, num dueto extravagante e carregado de cumplicidade. A cidade de Los Angeles, é mostrada digitalmente
como estava em 1969 e o filme faz uma incursão no movimento hippie, estabelecendo a ligação temática com a seita de Charles Manson que matou
a atriz Sharon Tate, na época casada com Roman Polanski. Há um contexto e um pretexto que o epilogo amarra de forma inteligente e controversa,
propondo uma reconstituição muito autoral dos factos. Dizer mais do que
isto é estragar o prazer de descobrir a história. TIAGO ALVES

HORS NORMES

EXTRA COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
ERIC TOLEDANO , OLIVIER
NAKACHE
ESTRELAS
VINCENT CASSEL
REDA KATEB
FRANÇA, 2018
135 MIN

Inaugurou a nova denominação para “filme de encerramento”, agora “última sessão”. E foi um dos filmes
que mais aclamação teve no Palais Lumiére. Largos
minutos de ovação de pé e muitas lágrimas no público.
Olivier Nakache e Éric Toledano, em tempos, também
foram senhores de uma outra novidade: o “tearjerker
cómico” com «Amigos Improváveis». Este «Hors Normes» não foge à linha: um drama com arremessos de
humor sobre dois educadores de crianças e jovens com
autismo. Filmado em jeito de homenagem aos seus
centros de trabalho, «Hors Normes» é de uma competência narrativa notável, mesmo quando o enredo
pouca acrescenta.
Cinema humanista que acerta em cheio nas emoções
certas. Como se não bastasse, o registo realista de
Radad Ketab e Vincent Cassel atinge-nos em pleno!
RUI PEDRO TENDINHA

METROPOLIS JULHO 2019
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LES HIRONDELLES DE KABOUL

UN CERTAIN REGARD

IMAGE CREDIT : LES ARMATEURS

REALIZAÇÃO
ELÉA GOBBE MEVELLEC
ZABOU BREITMAN
ESTRELAS
SIMON ABKARIAN
HIAM ABBASS
FR/LUX, 2019
80 MIN

VIVARIUM
O conforto doméstico suburbano é uma armadilha literal
em «Vivarium», um thriller de ficção científica discreto e
cujos assuntos existenciais são servidos por uma execução inteligente e confiante que encontra novas maneiras
de explorar os infernos da conjugalidade, paternidade, e
do envelhecimento. O filme parece confiar em demasia
na sua premissa diabólica que perturba o espectador desde cedo – um casal procura uma casa, visita uma urbanização confortável e fica confinado a essa área labiríntica
de ruas, sem nunca conseguir encontrar uma saída. O par
formado por Imogen Poots e Jesse Eisenberg descobre
como é perigoso investir no lar errado. Sobretudo quando
se deparam com uma caixa contendo um recém-nascido e
recebem instruções para assegurar a educação da criança.
O magnífico design de produção concebe um espaço assético e confortável que acentua a paranoia que se instala
ao longo do filme. A segundo longa-metragem do realizador irlandês Lorcan Finnegan é uma distopia surpreendente que recebeu um dos prémios da Semana da Crítica,
a secção paralela onde foi exibida. TIAGO ALVES

«Les Hirondelles De Kaboul» perpetua a acessibilidade
de abordar o radicalismo do Médio Oriente através da
animação. Baseado no bestseller de Yasmina Khadra,
e concebido pelo mesmo estúdio que nos deram trabalhos como «Belleville Rendez-Vous» e a saga «Ernest
& Célestine», eis uma história de redenção e ativismo
silencioso perante a expansão do islamismo fundamentalista na sociedade afegã. Uma fábula que procura, por vezes ingenuamente, encontrar soluções de um
conflito duradouro através da pureza dos sentimentos
e da “inocência” das artes, porém, é na educação que
deparamos com o maior trunfo de resistência.
HUGO GOMES

LE DAIM
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QUINZENA

COMPETIÇÃO

REALIZAÇÃO
QUENTIN DUPIEUX
ESTRELAS
JEAN DUJARDIN
ADÈLE HAENEL

REALIZAÇÃO
KEN LOACH
ESTRELAS
KRIS HITCHEN
DEBBIE HONEYWOOD

FRANÇA, 2019
77 MIN

IMAGE CREDIT : JOSS BARRATT

RODRIGO FONSECA

REALIZAÇÃO
LORCAN FINNEGAN
ESTRELAS
IMOGEN POOTS
JESSE EISENBERG
IR/BEL/DIN, 2019
97 MIN

SORRY WE MISSED YOU

©ATELIER-DE-PRODUCTION

Após a homenagem ao realizador John Carpenter, laureado com a Carrosse d’Or de 2019, a Quinzena dos
Realizadores projetou, como atração de abertura, uma
bizarríssima comédia francesa do cineasta Quentin
Dupieux (de «Rubber»): a hilariante, porém esquisita
«Deerkskin» («Le Daim»). Nela, Jean Dujardin (ganhador do Oscar por «O Artista») interpreta um individuo
que gasta 700 euros num casaco de pele de rena e fica
obcecado pelo traje, fazendo dele um amigo com quem
abre seu coração. Ele enlouquece em nome do projeto
pessoal de eliminar todas as outras jaquetas que existam no mundo. Chega ao ponto de assassinar pessoas
encasacadas, para assegurar que só ele tenha um traje desse tipo. Só pela descrição dá para perceber que
é uma trama excêntrica, como todas as longas de Dupieux. Mas é difícil não cair no humor da trama. E Dujardin tem um desempenho luminoso em cena. A fotografia esmaecida é assinada pelo próprio realizador.

SEMANA DA CRÍTICA

Filmar o desespero de uma família de New Castle,
apanhada numa crise financeira que obriga pai e mãe
a trabalhar em turnos suplementares diariamente. A
nova escravidão humana num filme de denúncia operado com procedimentos de cinema absolutamente dilacerantes. Loach está a filmar com um bisturi que nos
inflige dor mas que nunca retira sopro de vida aquela
mãe, àquele pai e àqueles filmes...Filme que se vê com
o credo na boca, autêntica bomba social para refletirmos sobre os caminhos do capitalismo no final desta
década.
«Sorry to Missed You» não tem paninhos quentes: vai
direto ao inferno humano, sem nunca deixar de ser humanista. Nova obra-prima do realismo britânico!
RUI PEDRO TENDINHA

UK/FR/BEL, 2019
100 MIN
METROPOLIS JULHO 2019
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FOTO © CHRISTOPHE BOUILLON / FDC

A ILUSÃO DE CANNES O ÚLTIMO REFÚGIO DO CINEMA DE OUTRORA
Sem rodeios, sempre associamos
o Festival de Cannes ao seu tapete
vermelho, o que por si só representa
um estado glamouroso que paraleliza com as artes, a feira das vaidades,
as fantasiosas vidas destas estrelas
e os filmes que vivem das suas promessas. E por um lado, é isso mesmo, um vórtice de tudo aquilo que
resume a existência de Cannes, mas
dentro desse cinismo, possivelmen-
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te, queremos acreditar que exista
uma certa ingenuidade, se não inocência, perante o sonho da Sétima
Arte nesses recantos.
Como tal encontraremos esse discurso nas intervenções de Thierry
Frémaux, o diretor artístico, que
tem sido alvo de crítica após as suas
constantes avessas com a Netflix.
Em jeito de defesa, repetidamente

proferiu pela preservação do Cinema enquanto imagens de grande
ecrã e sobretudo a experiência coletiva pelo marcou essa invenção
dos Lumiére, e é através dessa persuasão, que apela à nossa necessidade de nostalgia, que queremos
realmente acreditar em Frémaux e
literalmente “cuspir” em todas propostas oriundas dos cantos da Netflix e dos congêneres de streaming.

Contudo, enquanto jornalistas,
mas acima de tudo cinéfilos, é nas
suas crenças partilhadas que desejamos rever Festival de Cannes
como o último reduto do espectáculo em projeção. Nesse aspecto,
Cannes é um circo, que vangloria
os seus 73 anos de existência (em
72 edições) pela passadeira e tal
como pais que percebem a sua negligência para com os seus filhos,

compensam-nos brindando com
tudo aquilo que nos transporta
diretamente pela carruagem do
saudosismo, desde a homenagem
a Agnès Varda na sua Gala, o tributo a Buñuel ou o último filme de
Lelouch em Fora de Competição,
guloseimas contra um acelerado
vento de mudança.

à prolongada mentira do que viver
no questionável progresso da verdade, porém, o oásis que Cannes se
tornou não corresponde ao atual
estado da indústria do audiovisual
no resto do Mundo. E como tal é
preciso acordar e apurar o porquê
dessas mudanças e principalmente, conscientizar a importância na
mentira que Cannes se tornou.

Sendo assim, até eu prefiro render

HUGO GOMES

METROPOLIS JULHO 2019
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SIBYL
Virginie Efira, estrela do momento em França, tem
uma atuação hilariante, a meio de um áspero cenário
de reconfigurações do feminino, na pele de uma psicanalista acossada por uma atriz que se torna sua paciente a fim de expurgar males de amor em meio a uma
filmagem. Adèle Exarchopoulos interpreta a atriz em
crise, obrigada a filmar com a cineasta (Sandra Hüller)
que roubou seu namorado. Um dos melhores argumentos que passaram pelo Palais deste ano.
RODRIGO FONSECA

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
JUSTINE TRIET
ESTRELAS
VIRGINIE EFIRA
ADELE EXARCHOPOULOS

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
O veterano Claude Lelouch regressou à Croisette com
um ensaio sobre a sua carreira, condensando isso numa
particular história o qual tem desenvolvido ao longo de
53 anos. Foi em 1966 que vimos pela primeira vez este
casal (Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant) através
do seu «Um Homem e uma Mulher», e matamos as saudades através do reencontro em 1986 com «Um Homem,
uma Mulher: 20 Anos Depois». «Les Plus Belles Années
D'une Vie» anuncia o fim de um amor inconsolado com
as constantes trocas de olhares destes amantes que escapam constantemente por territórios oníricos e fantasias
escapista. Se não soubéssemos que Lelouch está em vias
de terminar «La vertu des impondérables», diríamos que
estávamos perante no derradeiro adeus. O esperado desfecho da sua trilogia. HUGO GOMES

FRANÇA/BÉLGICA, 2019
100 MIN

RUI PEDRO TENDINHA
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REALIZAÇÃO
CLAUDE LELOUCH
ESTRELAS
ANOUK AIMEE
JEAN LOUIS TRINTIGNANT
FRANÇA, 2019
90 MIN

ROCKETMAN
Tem muitos e muitos defeitos o filme de Dexter Fletcher, o cineasta que terminou «Bohemian Rhapsody»,
mas tem méritos que o redimem. Nessa lista de conquistas está a euforia visual “camp” que se torna ainda
mais viva quando exibe um certo psicaledismo e um
tratamento das canções de Elton John longe da fórmula de “karaooke”, precisamente o calcanhar de Aquiles
de «Bohemian Rhapsody».
Musical que conta a ascensão, queda e nova ascensão
de Elton John, «Rocketman» põe os atores a cantar
numa lógica de “fantasia” “on acid” que salta ao olho.
Mesmo com esse mecanismo, Dexter Fletcher não
ousa subverter as regras da fórmula de homenagem ao
artista – ao fim ao cabo, Elton e o marido são os produtores.
Com um ator com menos tiques e uma colagem menos
explícita ao números de palco do West End, «Rocketman» teria ainda mais encantos...

COMPETIÇÃO

LA FEMME DE MON FRERE

EXTRA COMPETIÇÃO

UN CERTAIN REGARD

REALIZAÇÃO
DEXTER FLETCHER
ESTRELAS
TARON EGERTON
JAMIE BELL

REALIZAÇÃO
MONIA CHOKRI
ESTRELAS
ANNE-ELISABETH BOSSÉ
PATRICK HIVON

REINO UNIDOS/EUA, 2019
121 MIN

CANADÁ, 2019
117 MIN

A longa-metragem que marca a estreia na realização da
atriz canadiana Monia Chokri, que conhecemos dos filmes de Xavier Dolan («Laurence Para Sempre» e «Amores Imaginários»), conta a história de uma mulher que
sente um amor platónico e sem limites pelo seu irmão,
o que a coloca numa situação desconfortável quando
ele se apaixona por uma rapariga sedutora, independente, e profissionalmente bem sucedida. Sophia vê na
namorada do irmão aquilo que não consegue atingir
na vida. Ela é super qualificada para a maioria dos empregos mas não tem experiência em nenhum trabalho,
não consegue estabilizar nas relações emocionais e
está prestes a perder o irmão com quem tem uma relação de enorme cumplicidade. Parece uma comédia
familiar televisiva, mas a direção da história segue a
perspetiva confusa da sua protagonista criando dinâmicas familiares burlescas e momentos genuinamente
melancólicos. O júri do Un Certain Regard rendeu-se e
atribuiu o prémio especial Coup de Coeur. TIAGO ALVES
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© LES FILMS DU KIOSQUE - PATHÉ FILMS - ORANGE STUDIO

BELLE ÉPOQUE

EXTRA COMPETIÇÃO

Cannes encontrou o seu “feel-good movie” em Fora de
Competição. «Belle Époque», de Nicolas Bedos, é o que
chamamos, através das equações dos pitchings americanos, num «The Truman Show» com «Meia-Noite em Paris» de Woody Allen. Quando um velho cartunista (Daniel Auteuil) decide reencontrar uma paixão de juventude
através de uma interactiva peça teatral (comandada por
Guillaume Canet), o filme guia-nos por entre uma tragicomédia nostálgica e dotado de positivismo. Estamos
perante num dos potenciais sucessos do cinema francês
deste ano, e quem sabe, uma possível versão norte-americana. HUGO GOMES

REALIZAÇÃO
NICOLAS BEDOS
ESTRELAS
DANIEL AUTEUIL
GUILLAUME CANET
FRANÇA, 2019
115 MIN

UNE FILLE FACILE

RUI PEDRO TENDINHA

QUINZENA
REALIZAÇÃO
ALICE FURTADO
ESTRELAS
SÍLVIA BUARQUE
LUIZA KOSOVSKI
HOL/BRA/FRA, 2019
104 MIN

QUINZENA
REALIZAÇÃO
REBECCA ZLOTOWSKI
ESTRELAS
MINA FARID

NUNO LOPES
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FRANÇA, 2019
92 MIN

© JU LIAN TORRESLES FILMS VELVET

De uma estranheza inquietante, «Une Fille Facile» é
tudo menos o “coming of age” previsível. A história de
uma adolescente de Cannes que tenta entrar na vida
dos adultos ao seguir os passos da sua prima, uma bela
jovem que nunca se nega ao prazer.
Conto de moral e empoderamento feminino, «Une Fille Facile» é também um mergulho no luxo e na utopia
do “mundo dos adultos”. É sem dúvida o melhor filme
da francesa Rebecca Zlotowski, acabando por vencer
o prémio de melhor filme francês no alinhamento da
Quinzena dos Realizadores.
Nuno Lopes e Benoit Magimel estão óptimos num drama sereno que repensa as relações de troca de corpos.

SEM SEU SANGUE
Chamado de «Sick sick sick» na Europa, «Sem seu sangue» é o segundo
filme de Alice em Cannes: antes, ela veio à estância balnear com a (bela)
curta-metragem «Duelo antes da noite», exibido na Croisette em 2011.
“Ela deu-me um personagem que tem uma revolta interna, mas que não
deixa de curtir a vida, não deixa de fazer nada”, diz o ator Juan Paiva, em
memorável atuação. No enredo de «Sem seu sangue», os conflitos da adolescente Silvia (Luiza Kosovski) vai escoar para uma ladeira de reinvenção
afetiva quando ela encontra em Artur (Paiva, em estonteante atuação),
um analgésico para o seu vazio existencial. O elenco inclui ainda Sílvia
Buarque, Digão Ribeiro e o escritor e desenhador Lourenço Mutarelli,
autor do romance “O cheiro do ralo” e ator no aclamado «Que horas ela
volta?» (2015). “Lourenço carrega já na sua obra um tom de ‘gravidade’,
um cansaço no olhar, por um peso existencial. Era uma escolha perfeita
e ele é um pouco parecido com a Luiza, a protagonista”, diz Alice, que usa
a hemofilia como metáfora para uma certa incontinência amorosa. “Juan
interpreta alguém cujo sangue corre sem parar”. RODRIGO FONSECA
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A MINHA

PALMA
RODRIGO FONSECA

FRANKIE
Soterrado por titãs como Almodóvar
e Tarantino e por novos meninos bonitos como Bong Joon-Ho, «Frankie»,
dramédia à moda Eric Rohmer («O joelho de Claire»), foi menosprezado pelo
júri oficial de Cannes e mesmo por parte da imprensa, que perdeu a chance
de celebrar o mais sólido trabalho do
americano Ira Sachs como realizador,
usando Sintra como cenário. Miudezas
da vida portuguesa adicionam gemas
de ovo cultural a uma massa agridoce
cujos ingredientes são as hipocrisias
inerentes ao convívio familiar. Realizador de dois filmes de maturidade –
«Love Is Strange - O Amor é Uma Coisa
Estranha», de 2014, e «Homenzinhos»,
de 2016 -, Sachs chegou à competição
do mais prestigiado festival do planisfério cinéfilo apoiado numa Isabelle
Huppert que corrompe as convenções
do cinema. Ela vive uma diva, portadora de uma doença que lhe pode custar
o viço e a vida, que arma um encontro
de família para acertar conflitos domésticos. Mas o que deveria ser uma
celebração frugal em Portugal transforma-se num cenário para uma dramédia burguesa de lavar a roupa suja.
A fotografia de Rui Poças, um artesão
em seu apogeu, colore aqueles campos turísticos com pigmentos de uma
beleza que se descasca, para revelar
todo o enfado do deslumbre turístico. A excelência desta longa vem dos
diálogos que o brasileiro Maurício Zacharias, colaborador habitual de Sachs,
constrói a partir de farpas da indústria
audiovisual.

© 2019 PHOTO GUY FERRANDIS / SBS PRODUCTIONS

IRA SACHS

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO

UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
KARIM AÏNOUZ
ESTRELAS
CAROL DUARTE
JULIA STOCKLER
BRASIL/ALEMANHA, 2019
139 MIN

Adaptação livre do romance homónimo de Martha Batalha, o filme vencedor do Prix Un Certain Regard 2019
é uma produção do carioca Rodrigo Teixeira, da RT
Features, com a produtora alemã The Match Factory.“É
um melodrama tropical”, diz Aïnouz. Na trama, as irmãs Guida e Eurídice são cúmplices no afeto que têm
uma pela outra, inseparáveis no dia a dia. Eurídice, a
mais nova, é uma pianista prodígio, enquanto Guida,
romântica e cheia de vida, sonha em casar-se e ter uma
família. Um dia, com 18 anos, Guida foge de casa com
o namorado. Ao retornar grávida, seis meses depois e
sozinha, o pai, um português conservador, expulsa a
menina de casa. Guida e Eurídice são separadas para
sempre e passam suas vidas tentando se reencontrar.
As atrizes Carol Duarte e Júlia Stockler interpretam
as protagonistas do elenco, que traz ainda os atores
Gregório Duvivier, Barbara Santos e Maria Manoella.
Fernanda Montenegro tem uma participação especial.

DIEGO MARADONA
O cineasta britânico Asif Kapadia prossegue o seu trabalho em torno de grandes figuras da arte e do desporto – depois do campeão de Fórmula 1 Ayrton Senna e
da cantora Amy Winehouse, chegou a vez de retratar o
futebolista Diego Maradona. Partindo de imagens noticiosas ou vídeos caseiros ele constrói uma narrativa que
estabelece uma comunhão muito grande entre o público
e a personalidade documentada. Em «Diego Maradona»
evita algumas técnicas convencionais do documental,
como os depoimentos diretos, e vai sobrepondo testemunhos às imagens, criando uma narrativa visual apelativa e envolvente. Recorrendo a 500 horas de imagens
nunca vistas e retiradas do arquivo pessoal de Maradona,
constrói um filme muito imediato mas que não aprofunda algumas das questões que suscita sobre os momentos
mais obscuros do jogador, nomeadamente a sua ligação à
máfia napolitana. TIAGO ALVES

RODRIGO FONSECA

NINA WU
Desde os aparecimentos dos movimentos #metoo e
#timesup que o fantasma de Harvey Weinstein tem
assombrado a indústria cinematográfica que tem revelado os seus becos obscuros. “Nina Wu”, a ascensão
tenebrosa de uma estrela, aborda os abusos de poder
nestes mesmos mundos, tudo recorrido à emotividade
da sua protagonista Wu Ke-Xi, que já é uma cara habitual das andanças do realizador Midi Z. Um thriller
que repesca a (para)normalidade de um David Lynch
para associar pesadelos e medos interiores, enquanto joga-se por diversas camadas de um falso-cinema
social. Um pequeno achado que não obteve direito ao
holofote. HUGO GOMES
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EXTRA COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
ASIF KAPADIA

REINO UNIDO, 2019
130 MIN

IL TRADITORE

UN CERTAIN REGARD

COMPETIÇÃO

REALIZAÇÃO
MIDI Z
ESTRELAS
KE-XI WU
YU-HUA SUNG

REALIZAÇÃO
MARCO BELLOCHIO
ESTRELAS
PIERFRANCESCO FAVINO

TAIWAN, 2018
103 MIN

IT/FRA/BRA/ALE, 2019
145 MIN

Um dos mais respeitados cineastas europeus dos nossos dias foi a Cannes com pretensão a Palma de Ouro
mas ficou a ver navios. «Il Traditore» não é das obras-primas de Bellochio, mas é um honroso regresso do
italiano..
A vida de Tomasso Buschetta, famoso informador da
mafia siciliana nos anos 1980, tratada como um fresco
de uma época. Bellochio não está propriamente interessado na planificação da biografia, prefere antes dar
a volta ao filme de gangsters. E filma tiroteios, interrogatórios, perseguições e cenas de tribunal com um um
assomo de classicismo que é comovente. «Il Traditore»,
em última instância, é uma lição de credibilidade.
Questionamento sobre uma Itália e uma tradição que
ainda hoje pode ter paralelos, este estudo de personagem vale também muito pelo desempenho fortíssimo
de Pierfranco Favino. RUI PEDRO TENDINHA

MARIA FERNANDA CANDIDO
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COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
ELIA SULEIMAN
ESTRELAS
ELIA SULEIMAN

15.0
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13.5

9.0
1.5

3.0

FRANÇA, 2019
97 MIN

O cineasta e ator palestino Elia Suleiman viaja desde a Nazaré até Paris
e Nova Iorque, refletindo sobre o futuro de sua terra e o estado atual do
mundo. A narrativa é construída à deriva e em torno de acontecimentos
banais ou encontros casuais. Suleiman coloca-se silenciosamente em cena
– só o ouvimos dizer quatro palavras – e observa com atenção e ironia
uma comédia humana que se desenrola num mundo tenso e paranóico. O
seu cinema, por exemplo em «Intervenção Dinina» (2002) e «O Tempo que
Resta» (2009), questiona a condição da Palestina e a identidade da sua pátria. «This Must Be Heaven» mostra-nos um homem que procura um lugar
tranquilo onde se possa sentir bem e fazer os seus filmes. Na Palestina, em
França, nos Estados Unidos ele encontra uma presença policial constante
e pessoas que são humilhadas, mantidas sobre vigilância, ou que olham o
outro com desconfiança. Suleiman, no seu estilo Buster Keaton, observa e
confere ao que vemos uma dimensão burlesca que é profundamente universal. «This Must Be Heaven» é um filme que se confunde com o filme que
ele não consegue fazer e que desta forma reflete sobre a tragédia de um
povo que vive num país suspenso. É um filme onde Suleiman não encontra
respostas e constata que o mundo em que habitamos é como a Palestina,
um não lugar onde estamos exilados. TIAGO ALVES
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Três anos depois de conquistar
a Palma de Ouro dos documentários, o troféu L’Oeil d’Or, com
«Cinema Novo», o Brasil saiu de
Cannes com uma menção que
consagra a sua luta política. Ao
gritar “Um beijo para todo mundo
no Recife” no Palais des Festivals
de Cannes, com o Prémio do Júri,
Kleber Mendonça Filho, consagrado mundialmente com «Aquarius» (2016), estava a fazer mais
do que um carinho à sua terra na-
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tal, pelo meio da consagração da
disputa oficial da mais prestigiada seleção competitiva do mundo: o seu gesto
de afeto é um
indicativo
de
sua curiosidade
acerca da carreira nacional
de «Bacurau».
Ao lado dele,
no palco da Croisette, o também
pernambucano Juliano Dornelles

fez algo parecido no seu discurso:
chamou a atenção da imprensa
mundial acerca da crise que se
instaura no Brasil num clima de
caça às bruxas
que cerca quem
vive de cultura
ou de educação
no país. Ao serem contemplados com o terceiro prémio mais
importante do evento francês – a

"os dois realizadores
demonstraram estar
com a mente na
realidade brasileira"

FOTO © VICTOR JUCÁ

UM TRIUNFO EM TEMPOS CONTURBADOS
Palma ficou com o sul-coreano
Bong Joon Ho, por «Parasite», e
o Grand Prix com a francesa de
origem senegalesa Mati Diop, por
«Atlantique» -, os dois realizadores demonstraram estar com a
mente na realidade brasileira. A
vitória deles veio na decisão do
júri presidido pelo cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu
(de «Birdman») em criar um empate entre as duas longas que traduzem o desajuste social dos seus

países num ambiente de barbárie:
«Les Miserábles», de Ladj Ly, foi
o filme selecionado para dividir
a o prémio com Dornelles e Kleber. Num thriller dirigido por um
francês de origem maliana, três
policias enfrentam uma rebelião
de moradores de um subúrbio
maioritariamente negro de Paris em retaliação a uma agressão
contra um jovem daquela periferia. O povo revolta-se contra uma
instituição de controle.

«Bacurau» apresenta uma situação semelhante: os habitantes da
cidadezinha sertaneja que dá título à longa-metragem se insurge contra um célula de assassinos
estrangeiros, chefiados por um
alemão (Udo Kier), que coordena
uma caça a pessoas pobres. Sonia
Braga integra o elenco no papel
de uma médica com surtos de
fúria, sempre que exagera no álcool. Fotografia de Pedro Sotero.
RODRIGO FONSECA
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CHAMBRE 212

REALIZAÇÃO
LORENZO MATTOTTI
FRANÇA/ITÁLIA, 2019
82 MIN
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© LES FILMS DU BAL - CINEKAP - FRAKAS - ARTE FRANCE CINÉMA- CANAL PLUS INTERNATION

UN CERTAIN REGARD

REALIZAÇÃO
CHRISTOPHE HONORE
ESTRELAS
CHIARA MASTROIANNI
VINCENT LACOSTE
FRANÇA, 2019
90 MIN

ATLANTIQUE

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Recheado de experiências cinematográficas autorais ligadas a tragédias
coletivas, desemprego e anúncios de morte, a seleção das longas-metragens do 72º Festival de Cannes abriu para si uma clareira para a alegria,
em forma de fábula, com a ajuda de uma animação para crianças, com
ursos falantes, varinhas mágicas perdidas e montanhas com cara de pessoas: “A famosa invasão dos ursos à Sicília”. Explosão de cores e de alegria,
a longa-metragem, exibida na disputa pelo prémio Un Certain Regard (Um
Certo Olhar), dado na seção homónima, paralela à peleja pela Palma de
Ouro, é dirigido pelo desenhista italiano Lorenzo Mattotti, que desenhou
a folia do Brasil no álbum “Carnaval: Cores e movimento” (2006). “A exigência de que a arte seja realista tolheu muito da imaginação dos criadores
e confinou a criação cinematográfica a uma pasteurização de fórmulas.
Até no desenho animado, tudo é figura com olhos grandes, tudo é apocalíptico. Ninguém mais se diverte, ninguém celebra a beleza da natureza
como as crianças celebram a chegada de brinquedos novos, com muitas
cores”, disse Mattotti à METROPOLIS. “Tentei fazer um filme com soldadinhos de chumbo, bonecas, animais falantes e uma montanha que chora
de saudade. É uma forma de traduzir melancolia sem assustar”. Com € 11
milhões nas mãos, Mattotti, hoje com 65 anos, transformou em animação
um livro do escritor Dino Buzzati (1906-1972): “La famosa invasione degli
orsi in Sicilia” (1945). Na trama, o Rei Urso invade uma cidade atrás do seu
filhote, que conta com a ajuda de um mágico e de uma jovem para voltar à
sua vida na natureza. RODRIGO FONSECA

UN CERTAIN REGARD
IMAGE CREDIT : JEAN LOUIS FERNANDEZ

A intensidade do desejo conjugal, a infidelidade, a devastação provocada pela passagem do tempo... são os tópicos sérios que Christophe Honoré aborda com ligeireza
calculada, em tom de comédia, ora feliz ora ressentida.
Depois de vinte anos de casamento, Maria (Chiara Mastroianni) discute e abandona o marido (Benjamin Biolay)
e muda-se para um hotel em frente de casa. Enquanto
tenta fazer um balanço, várias pessoas da sua vida passada entram em cena. O que inicialmente parece ser um
sonho de Maria, na verdade mostra os labirintos de seu
pensamento. Christophe Honoré encontrou um dispositivo teatral para encenar a situação emocional deste casal
– o quarto de hotel com vista para o apartamento aproxima-os de uma forma profundamente cinematográfica.
O filme valeu o primeiro grande prémio da carreira de
Chiara Mastroianni, o de melhor atriz na competição Un
Certain Regard. TIAGO ALVES

A atriz Mati Diop mete as mãos à obra e estreia como
realizadora num filme que conquista lugar no campo
do fantástico. Ficamos cientes que em Dakar, a capital costeira do Senegal, os fantasmas coabitam com
os mortais para formar toda uma corrente retribuição. Num misto de filme social (tendo breves piscar de
olhos à crise dos migrantes) com uma sorrateira naturalidade para com o seu teor sobrenatural, «Atlantique» enverga como um trabalho promissor de uma futura realizadora que cartas poderá dar a uma concisa
linguagem de paixões. Vencedor do Grande Prémio de
Júri. HUGO GOMES

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
MATI DIOP
ESTRELAS
MAME BINETA SANE
IBRAHIMA TRAORE
FRANÇA/SENEGAL, 2019
104 MIN
METROPOLIS JULHO 2019
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LA GOMERA

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
CORNELIOU PORUMBOIU
ESTRELAS
VLAD IVANOV
CATRINEL MARLON

Um polícia romeno fica corrompido depois de ser seduzido por uma bela mulher que o alicia a ir até às Canárias
para uma missão que em vez de palavras inclui apenas
assobios.
«La Gomera» é o primeiro “thriller” assumido do cineasta
romeno de «12:08 a Este de Bucareste» e «Police, Adjective».
Um mistério sedutor filmado com uma secura que não é
de “género”, mas que acaba por ser producente para criar
uma sensação de doce abandono no espetador. Entre o
“filme fatal” e o cruzar de referências cinéfilas, «La Gomera» é sobretudo um teste de prazer para entrarmos
num mundo de inteligentes burlões. Lembra tão bem o
melhor de David Mamet, sobretudo quando não é tão
“afetado”. Mas mesmo nessa “afetação” impossível não
ficarmos prostrados perante a altivez da pose.
Talvez fizesse mais sentido ter estado no Un Certain Regard... RUI PEDRO TENDINHA

© GASPAR NOÉ

FR/ROM/ALE, 2019
97 MIN

PORTRAIT DE LA JEUNNE FILLE EN FEU
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EXTRA COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
GASPAR NOÉ
ESTRELAS
BÉATRICE DALLE
CHARLOTTE GAINSBOURG

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
CÉLINE SCIAMMA
ESTRELAS
NOÉMIE MERLANT

ADELE HAENEL
FRANÇA, 2019
120 MIN

© LILIES FILMS / HOLD-UP FILMS / ARTE FRANCE CINÉMA

O título do mais recente trabalho da argumentista e
realizadora Céline Sciamma («Maria-Rapaz» e «Bando
de Raparigas») refere-se a um retrato real que é pintado por Marianne (Noemie Merlant). Mas também é
um estudo cinematográfico da modelo, Heloise (Adele
Haenel) e da relação que se estabelece entre as duas
mulheres. Heloise rejeita ser pintada porque sabe que
o retrato servirá para apresentá-la ao comerciante milanês a quem está prometida em casamento. O filme
é construído em camadas sucessivas, como a pintura
de um mestre, demorando o tempo necessário para intensificar esta história de amor aventureira, proibida
e emocionalmente devastadora. Este filme construído
em torno do retrato evoca o romantismo da pintura e
da literatura do século XVIII para contar uma história
de amor lésbico moderna com uma sensibilidade rara
no cinema. TIAGO ALVES

LUX AETERNA

FRANÇA, 2019
50 MIN

Alvo de controvérsia em todas as suas participações nos festivais do mundo, o franco-argentino Gaspar Noé levou à Midnight Movies de Cannes,
na 72ª edição do evento francês, um tributo à metafísica de Carl T. Dreyer
e de toda a linhagem do horror psicológico que resgata sua velha e boa forma como um produtor de imagens potentes: «Lux AEterna», com Béatrice
Dalle e a sempre genial Charlotte Gainsbourg por vias de uma discussão
sobre bruxaria, medievalismo da moral e o sexo. Construído como uma
mescla de colagem de arquivos, encenação e jogral com luzes estroboscópicas, a nova longa-metragem do realizador de «Clímax» é uma ode à força
feminina e ao empoderamento das mulheres nos embates de género. O
Real invade sua forma de narrar, agora, a partir de um uso de tela dupla,
onde suas protagonistas falam sobre desejo e sobre fragilidades e ignorâncias dos homens. RODRIGO FONSECA
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UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
ALBERT SERRA
ESTRELAS
HELMUT BERGER
THEODORA MARCADE
FR/PT/ESP/AL, 2019

Depois de «A Morte de Luís XIV», desilusão para o catalão “enfant terrible”, aqui com uma história de “dogging” e “cruising” de época, onde num bosque alemão,
um pouco antes da Revolução Francesa, dois duques
combinam uma série de procedimentos para a exportação de uma ideia de libertinagem.
Obviamente há lugar para um preceito de coreografia
com sexo explícito e um sem número de requintes à
Marquês de Sade. Mas fica-se com a sensação que tudo
o que já tinha sido exibido em Personalien, instalação
de Serra que esteve no Museu Rainha Sofia, em Madrid, já bastava. Estamos perante “cinema de galeria
de arte”? É pista mais do que segura, embora «Liberté» tenha algumas virtudes, a maior deles não ser um
OVNI, mas sim um bicho. E é sempre exaltante sair de
uma sala de cinema perante uma proposta que radicaliza a noção de que o sexo é uma entidade misteriosa...

CANCIÓN SIN NOMBRE
Baseado em fatos reais, esta trama a preto-e-branco aborda a luta de uma jovem peruana dos anos 1980 para reaver a sua recém-nascida com a ajuda de um jornalista. O
seu principal apelo: a fotografia de Inti Briones, que diluiu todas as referências banais da representação de seu
país nas telas. Foi uma das descobertas da Quinzena dos
Realizadores. RODRIGO FONSECA

QUINZENA
REALIZADOR
MELINA LEÓN
ESTRELAS
LIDIA QUIPSE
LUCIO ROJAS
PERU, 2019
97 MIN

rui pedro tendinha

PARASITE

LITTLE JOE

Os “parasitas” do título nada de relacionado tem com
o cinema de ficção científica ou de fantástico, géneros
que compõem diversas vezes a carreira de Bong Joon-ho. Aqui, tal termo é um questão de perspectiva social, sendo que, em paralelismo com um outro recente
vencedor à Palma de Ouro - o nipónico «Shoplifters»
- aborda a “classe” subsídio-dependente. «Parasite» é
aquilo que poderíamos definir numa autêntica “salada
de frutas”, recorre a vários tons para nunca direcionar
em um só trilho. No final temos uma crítica políticosocial que endossa as ilusões como nossos status.
HUGO GOMES
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LIBERTÉ

COMPETIÇÃO

COMPETIÇÃO

REALIZAÇÃO
BONG JOON HO
ESTRELAS
SONG KANG-HO
SUN KYUN LEE

REALIZAÇÃO
JESSICA HAUSNER
ESTRELAS
EMILY BEECHAM
BEN WHISHAW

COREIA DO SUL, 2019
132 MIN

UK/AU/AL, 2019
105 MIN

Falar do novo filme da austríaca Jessica Hausner é falar de Emily Beecham, uma atriz em ascensão e consagrada no Festival de Cannes com o prémio de melhor
representação feminina. Ela interpreta uma cientista
obsessiva, uma criadora de plantas geneticamente modificadas, dedicando-se a desenvolver uma flor muito
especial que tem a capacidade de deixar o seu dono
feliz em troca de carinho e atenção. Trata-se de uma
distopia que coloca no centro da narrativa uma mulher solitária, uma mãe que cuida e educa o filho adolescente, com dificuldades de relacionamento afetivo.
Esta atriz ruiva com pele de porcelana desempenha a
transformação subtil da personagem que vai acontecendo à medida que descobre o impacto menos positivo de uma planta que pode desencadear uma paranoia
silenciosa com consequências no comportamento individual e coletivo. TIAGO ALVES
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A MINHA

PALMA
HUGO GOMES

IT MUST BE
HEAVEN

MAGE CREDIT : RECTANGLE PRODUCTIONS, NAZIRA FILMS, PALLAS FILM, POSSIBLES MEDIA, ZEYNO FILM

ELIA SULEIMAN

Elia Suleiman integrou os seus
próprios filmes como uma testemunha silenciosa de um quotidiano viciado e em plena fase
de fragmentação, porém, em «It
Must Be Heaven» quebra essa
mesma emudecida voz com uma
declaração: “I’m a Palestinian”.
Obviamente, que as questões
que envolvem Palestina e Israel
são demasiado bicudas para reunir o consenso do júri em Cannes,
mas convém afirmar que neste
seu esperado regresso, Suleiman
escapa aos territórios “ainda palestinianos” para demonstrar que
é um cidadão em todo o Mundo.
O Paraíso o espera e segundo o
próprio, para o atingir teremos
que abandonar a esperança das
ideias utópicas.

METROPOLIS JULHO 2019
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HATSUKOI

QUINZENA
REALIZAÇÃO
TAKASHI MIIKE
ESTRELAS
MASATAKA KUBOTA
NAO OMORI

THE WILD GOOSE LAKE

Batizado de «First Love» em mercados não asiáticos,
o novo thriller do Quentin Tarantino do Japão acompanha o esforço de um pugilista fragilizado por uma
doença terminal para ajudar uma jovem acossada por
delírios persecutórios num embate contra uma guerra
de gangues. As cenas de ação exuberantes surpreenderam mesmo os fãs do prolífico cineasta.
"Eu inspiro-me muito nos clássicos de samurai de Kurosawa, ainda que eles já não sejam mais um objeto de
estudo para as novas gerações no Japão. Mas o meu
empenho não está em roubar ideias de Kurosawa e sim
em levar questões do presente, do meu mundo, para
um universo que ele lapidou", disse Miike.

Do realizador de «Carvão Negro, Gelo Fino», experiência
descarada no “film noir” de ação, chamemos-lhe assim.
Diao Yinan é alguém que faz um cinema de género sem
medos e com uma mestria rara na execução. Em «The
Wild Goose Lake» explora a variação da “caça ao homem”
contada através de vários pontos de “flashback”. Um homem em fuga com uma noção de romantismo capaz dos
mais honrosos gestos de sacrifício.
«The Wild Goose Lake» implica um jogo de concentração
máxima para o espetador, em especial uma atenção metódica à fisionomia das personagens. Esse esforço extra
talvez não ajude o espetador ocidental, nem isso nem a
sua excessiva longa duração.
Seja como for, é um thriller sedutor, aqui e ali capaz de
soluções visuais inovadoras e uma fórmula de avanço
cronológico narrativo sempre à frente do espetador. Diria
que é um simpático filme “sob o efeito”...

RODRIGO FONSECA

JAPÃO/REINO UNIDO, 2019

RUI PEDRO TENDINHA

ROUBAIX, UNE
LUMIÉRE
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COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
ARNAUD DESPLECHIN
ESTRELAS
ROSCHDY ZEM
LEA SEYDOUX
FRANÇA, 2019
119 MIN

SRAB FILMS - RECTANGLE PRODUCTIONS - LYLY FILMS

TIAGO ALVES

REALIZADOR
DIAO YINAN
ESTRELAS
GE HU
LUN MEI GWEI
CHINA, 2019
113 MIN

LES MISERÁBLES

SHANNA BESSON / WHY NOT PRODUCTIONS

Arnaud Desplechin embarca pela primeira no mundo
do crime, mas não foi movido pelo apetite policial.
«Roubaix, Une Lumiére» é filmado na cidade onde o
realizador cresceu, no norte de França, centro urbano
com mais de um milhão de habitantes, afetado pela crise industrial, com desemprego elevado e uma mancha
urbana degradada. O realizador inspirou-se num pequeno crime ocorrido em 2002, o assassinato de uma
velha por duas jovens mulheres, e o caso é investigado
por um inspetor muito bem interpretado por Roschdy
Zem – é um homem carismático e humanista, que conhece perfeitamente o seu trabalho, a sua cidade, e os
policias que dirige. É um filme de esquadra, que lembra boas séries televisivas do género, mas que se ergue
como retrato social, político e humano. Desplechin
aventura-se neste género sem perder o seu lado romanesco e podemos dizer que «Robaix – Une Lumiére» é
um distinto e original policial melodramático.

COMPETIÇÃO

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
LADJ LY
ESTRELAS
DAMIEN BONNARD
ALEXIS MANENTI

A imprensa internacional encarou Ladj Ly como um
novo Spike Lee, mas convèm referir que diferente
do realizador de “Não Dês Bronca” e do recente “BlackKklansman” este estreante que marcou Cannes de
assalto detém uma imparcialidade sóbria. “Les Miserábles” inspira-se no famoso livro de Victor Hugo para
recriar uma variação insurgente da ebulição social que
se vive nos bairros marginais arredores de Paris. Usufruindo de um estilo guerrilheiro, Ladj Ly explora os
conflitos enraizados das exclusões étnicas e da violência policial, sempre ostentando um ritmo frenético e
sobretudo uma ambiguidade de fazer inveja a muitos
concorrentes a “boas intenções”. HUGO GOMES

FRANÇA, 2019
103 MIN
METROPOLIS JULHO 2019
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O QUE ARDE
O francês de origem galega Oliver Laxe regressou ao lugar onde cresceu e passou a infância e adolescência para
filmar a história de Amador (Amador Arias) um homem
de meia-idade que retorna à sua aldeia em liberdade
condicional após cumprir uma pena de dois anos por
fogo posto. É acolhido pela sua mãe, uma mulher viçosa
com oitenta anos, e vai retomando a sua rotina doméstica e rural, realizando pequenos trabalhos agrícolas e
cuidando do gado. O filme segue o ritmo das estações,
observando de forma etnográfica, minimal e sensível a
sucessão dos meses, até chegar uma nova estação quente.
Como o título sugere, o fogo voltará, destruindo as florestas, assustando os animais, forçando os moradores a
fugirem das suas casas, e colocando os bombeiros num
cenário dantesco. Laxe teve que esperar por um incêndio
real para construir o clímax deste filme inquietante sobre
um modo de vida que desaparece à mercê dos elementos.
Sentimos raiva e tristeza. Sentimos que podia ter sido filmado em Portugal. Recebeu o prémio do júri Un Certain
Regard. TIAGO ALVES

MEKTOUB, MY LOVE: INTERMEZZO
COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
ABDELLATIF KECHICHE
ESTRELAS
SHAÏN BOUMEDINE
OPHÉLIE BAU
SALIM KECHIOUCHE
FRANÇA, 2019
212 MIN

Na reta final da sua competição, Cannes encarou (com prazer para muitos, mas com enfado para outros tantos) quatro horas de sensualidade à
flor da pele pilotadas pelo cineasta Abdellatif Kechiche: «Mektoube, my
love: intermezzo». A parte dois de uma trilogia idealizada pelo polémico
diretor tunisiano sobre descobertas sexuais da juventude, no Mediterrâneo nos anos 1990. O tomo anterior, “Canto uno”, lançado em Veneza,
em 2017, sob protestos de uma superexposição do corpo de uma troupe
de mulheres. Seis anos depois de ser laureado com o troféu máximo de
Cannes por «A Vida de Adèle» (2013), que lhe rendeu fama de misógino
e gerou conflitos com atrizes como Léa Seydoux, Kechiche aposta agora
numa narrativa sensorialíssima, de 240 minutos de libido à flor da pele,
radiografando a relação entre um grupo de estudantes em uma discoteca.
Muitos têm origem árabe, o que pesa para as reflexões culturais da trama.
RODRIGO FONSECA

50

CANNES

METROPOLIS JULHO 2019

UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
OLIVER LAXE
ESTRELAS
ARIAS AMADOR
BENEDICTA SANCHEZ
ESP/FR/LUX, 2019
85 MIN

LE JEUNE AHMED

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
JEAN-PIERRE DARDENNE E
LUC DARDENNE
ESTRELAS
IDIR BEN ADDI
MYRIEM AKHEDDIOU
FRANÇA/BÉLGICA, 2018
84 MIN

Os Dardenne a tentarem regressar à boa forma depois
do muito dividido «La Fille Inconue» (nunca estreou
em Portugal...) com este «Le Jeune Ahmed», história
não verdadeira de um jovem belga que se torna num
terrorista ao serviço da causa islâmica mais radical. A
tentarem e a conseguirem...
Um pesadelo encenado sem filtros e onde o realismo
com marca registada não é purga mas sim essência.
Filme de choque capaz de provocar um reboliço moral no espetador (tanto nos pomos no lugar do jovem
com lavagem cerebral como do outro lado...). «Le Jeune
Ahamed» é então isso: a possibilidade de o cinema poder ser ainda uma bomba-relógio e a forma de podermos ter a consciência do nascimento do mal.
A coisa mais genial aqui é que ficamos enjaulados nessa busca para uma saída desse pesadelo. Ahemed tem
salvação? A dúvida é o nosso desespero. Grande, grande filme! RUI PEDRO TENDINHA
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A intensidade da onda do movimento #MeToo retrocedeu mas a
afirmação do feminismo no cinema
continua a ser um assunto delicado
em Cannes. O #MeToo forçou a indústria cinematográfica a questionar-se sobre a presença de mulheres
na sétima arte, o papel que desempenham, mas também a forma
como são representadas, e os estereótipos associados ao feminismo.
Desde 2018 que o Festival de Cinema de Cannes sente necessidade de
tornar transparente a identidade
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dos membros dos seus comités de
seleção e fornece estatísticas de género sobre os filmes selecionados,
tentando demonstrar as suas boas
práticas.

e o cambodjano Rithy Panh; duas
mulheres lideram os jurados nas
secções Un Certain Regard e curtas:
a libanesa Nadine Labaki e a francesa Claire Denis, respetivamente.

Este ano, o festival chegou ao ponto
de sublinhar, através de um comunicado, que o sentido de paridade se
exprime também nas presidências
dos quatro júris. Dois homens presidiram na competição e na Câmara
de Ouro (primeiras obras): o mexicano Alejandro González Iñárritu

Indo mais longe, o certame divulgou
a distribuição de lugares na sua estrutura de trabalho. Assim, a equipa
parisiense do festival, é composta por
109 pessoas, das quais 66 são mulheres (61%). Em Cannes, a equipa cresce
para um total de 974 pessoas, 506 homens e 468 mulheres (48%).

FOTO © LILIES FILMS/ HOLD-UP FILMS / ARTE FRANCE CINÉMA

EM CANNES NÃO HÁ ESTATÍSTICA QUE VALHA ÀS MULHERES
“Seria desrespeitoso selecionar um
filme porque é feito por uma mulher", repetiu diversas vezes Thierry Freemaux, o diretor do festival.
Os números da seleção mostravam
quatro filmes realizados por mulheres no conjunto das 21 obras na
competição pela Palma de Ouro, o
que revela um acréscimo ligeiro em
relação a anos anteriores.
Uma das quatro realizadoras presentes na competição foi a francesa Céline Sciamma que apresentou

uma elegante e intensa história
de amor entre uma pintora e a sua
modelo num espartilho do século
XVIII, um drama de época exclusivamente representado por mulheres. Não recebeu a Palma de Ouro
mas o filme merecia o prémio maior.
Perdeu-se a oportunidade de fazer
história e distinguir uma cineasta
preocupada com as questões de género e com a representação das mulheres no cinema. A última Palma
de Ouro para um a história de amor
entre duas mulheres foi atribuída ao

filme «A Vida de Adele» filmada por
um homem, o franco-argelino Abdelattif Kechiche. E a única mulher
que ganhou uma Palma de Ouro
nas 72 edições do Festival de Cannes – …premiada em ex-aequo com
um realizador, o chinês Chen Kaige
– foi a australiana Jane Campion,
com «O Piano», em 1993. Sobre isto,
a estatística do Festival de Cannes
nada pode declarar.
TIAGO ALVES
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THE LIGHTHOUSE

QUINZENA
REALIZAÇÃO
ROBERT EGGERS
ESTRELAS
ROBERT PATTINSON
WILLEM DAFOE		
CANADÁ/EUA, 2019
110 MIN

Vencedor do Prémio Fripresci na Quinzena dos Realizadores, o sucessor de «The Witch» é a confirmação
de uma nova voz talentosa do cinema, Robert Eggers.
Dois homens assumem o posto de faroleiros num distante rochedo no Maine. O mais novo tenta apagar
um passado dúbio, enquanto o marinheiro mais velho guarda histórias tão secretas como insanas. Mas
o tempo passa e a convivência entre os dois ameaça
explodir numa relação perigosa. Lá fora, a sombra das
sereias espreita...
Terror “art-house” decorado com expressionismo
extremo, «The Lighhouse» foi dos filmes com maior
“hype” do festival, mas nem tudo é perfeito nele: a
sua “loucura” parece demasiado anunciada e é sempre transmitida de forma desengonçada. A seu favor:
a enorme ressonância de conto teatral e forma extravagante como Eggers encena o poder da palavra. Se a
Focus quiser, é filme para dar nomeação ao Óscar a
Willem Dafoe...RUI PEDRO TENDINHA

ZOMBI CHILD
Uma espécie de «Carrie» misturado com docs de Arte sobre bruxaria, o novo filme do realizador de «Nocturama»
(2017) trança dois tempos (os anos 1960 e a atualidade) e
dois espaços (o Haiti e a classe média francesa) a partir de
um grupo de alunas adolescentes que montam uma sororidade de estudos literárias e têm contato com os mistérios ocultos de um ritual de zombies usado em trabalhos
servis na América Central. Uma das estudantes pede a
uma imigrante haitiana que exorcize os seus males de
amor por um namorado, o que resulta num processo de
assombração. A filmagem dos rituais de sincretismo afro
ultrapassam os males da alteridade.
RODRIGO FONSECA

HUGO GOMES
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REALIZADOR
BERTRAND BONELLO
ESTRELAS
LOUISE LABEQUE
WISLANDA LOUIMAT
FRANÇA, 2019
103 MIN

BULL
Quando referimos a igualdade de géneros no seio da
indústria cinematográfica, principalmente no cargo
de realização, deve-se rebelar contra o senso comum
“artístico” derivado dos mesmos. Isto para afirmar que
«Bull», inserido no Un Certain Regard, uma obra sobre
a desconstrução da masculinidade do universo dos
rodeos é dirigido por uma mulher, Annie Silverstein
(primeira longa), mas como também poderia sido embarcado por um homem. Convém afirmar que a sensibilidade do tema sobressai a qualquer discussão de
exclusividades de género, e salienta, a vontade de filmar e exorcizar uma América à deriva da sua suposta
natureza. Uma bela surpresa.

QUINZENA

GIVE ME LIBERTY

UN CERTAIN REGARD

QUINZENA

REALIZAÇÃO
ANNIE SILVERSTEIN
ESTRELAS
KEIRA BENNETT
KARLA GARBELOTTO

REALIZAÇÃO
KIRILL MIKHANOVSKY
ESTRELAS
LAUREN 'LOLO' SPENCER
CHRIS GALUST

EUA, 2019
105 MIN

EUA, 2019
119 MIN

Vic é um jovem americano de origem russa que conduz
uma carrinha de transporte de pessoas com deficiência em Milwaukee. Em «Give me Liberty» seguimos a
sua jornada de trabalho durante um dia em que além
das marcações de pacientes habituais decide transportar o seu avô e alguns idosos a um funeral. Atrasado,
vai somando problemas à medida que cruza as ruas
tentando cumprir horários e a situação complica-se
quando cruza um bairro afro-americano onde estão a
decorrer diversas manifestações populares. Este é um
filme inspirado nas experiências da própria juventude
do realizador de origem russa Kirill Mikhanovsky. Ele
oferece uma observação empolgante, desencantada
e hilariante sobre a vida das classes mais oprimidas
numa cidade norte-americana. Um filme urgente e
humanista exibido na Quinzena dos Realizadores e que
mostra como o sonho de um estado social falhou nos
Estados Unidos. TIAGO ALVES
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THE CLIMB
A primeira longa-metragem do ator e realizador norte-americano Michael Covino expande uma das suas
curtas-metragens onde dois amigos participavam
numa corrida de bicicleta. O filme «The Climb» começa
assim, com dois amigos passeando de bicicleta. Um deles mostra-se contente por estar prestes a casar com a
mulher que ama e o outro revela, de forma desajeitada,
que dormiu com ela. A subida torna-se árdua e o filme
nunca melhora a relação complexa entre os dois amigos. Um deles casará com a mulher que ambos amam
e a relação de amizade irá sobreviver às agruras desse casamento. Esta comédia é uma história de amor
sobre uma grande amizade, que observa as relações
a que muitas pessoas estão presas e o que estão dispostas a suportar quando gostam de alguém. Foi uma
das grandes surpresas do festival e o prémio de melhor
realização na secção Un Certain Regard coloca Michael
Covino naquela galeria de talentos a seguir com mais
atenção. TIAGO ALVES

UN CERTAIN REGARD
REALIZAÇÃO
MICHAEL ANGELO COVINO
ESTRELAS
MICHAEL ANGELO COVINO
KYLE MARVIN
EUA, 2019
96 MIN

OS MORTOS NÃO MORREM

DOR E GLÓRIA
COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
PEDRO ALMODÓVAR
ESTRELAS
PENÉLOPE CRUZ
ANTONIO BANDERAS
ESPANHA, 2019
113 MIN

O cineasta Pedro Almodóvar reúne Antonio Banderas e Penélope Cruz
num filme onde ambos desempenham papéis pessoais. Penélope interpreta a mãe durante o período da infância do realizador e Antonio assume o
papel de Almodóvar. «Dor e Glória» é uma obra autobiográfica onde Almodóvar lida com o seu envelhecimento e as suas limitações físicas. Curiosamente, o filme celebra o que apreciamos no cinema que faz: a importância
das mulheres, a nostalgia, a sexualidade. É uma carta de amor ao cinema e
onde sentimos que o realizador tem vontade de contar algo de novo, mesmo que seja através de um filme dorido e descaradamente autocentrado.
Esta visão pessoal deixa pouco espaço para a ousadia que carateriza os
seus filmes. É um olhar confortável, honesto, exposto e revelador, servido
por um estilo que procura ser impessoal e que reduz o espaço para o risco
ou para o melodrama. Almodóvar humanista, generoso com personagens
complexas e nem sempre socialmente bem aceites, reclama agora a nossa atenção para as suas imperfeições, fragilidades e limitações pessoais.
TIAGO ALVES
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COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
JIM JARMUCH
ESTRELAS
BILL MURRAY
ADAM DRIVER

Há muito que um trailer não prejudicava tanto um filme. Quem viu o trailer de «The Dead Don´t Die» viu
quase o filme todo, apanhou as melhores cenas de humor e ficou sem o chamado efeito surpresa.
Ainda assim, é injusto trucidar esta comédia de zombies que erradamente foi lançada em competição. O
seu conceito de humor político para falar da América
de Trump, injuriar os “hipsters” e pura e simplesmente
brincar com a ideia de ver Iggy Pop a comer tripas e
Selena Gomez esventrada acaba por funcionar. Funciona, mas, claro, não explode.
Tal como em «Só os Amantes Sobrevivem», o desencanto, a “malaise” da câmara de Jarmuch está lá, ainda
o que salte mais à vista seja algum do “flow” orgânico
que tanto atraía em «Ghost Dog- O Método do Samurai». Pena é mesmo a homenagem ao cinema de mortos-vivos ser sempre preguiçosa. RUI PEDRO TENDINHA

EUA, 2019
103 MIN
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ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR

SESSÃO ESPECIAL
REALIZAÇÃO
ALAIN CAVALIER

O francês Alain Cavalier retorna ao seu cinema-manual para induzir-nos uma preparação com a Morte.
Ao tentar lidar com a iminente tragédia da sua amiga e
escritora Emmanuèle Bernheim, Cavalier vai encenando uma fúnebre viagem pelo seu intimo e medos interiores através da construção de jardins improvisados
e de revisitações pelos trabalhos da sua companheira
de longa data. O impressionante está na simulação,
quando o realizador surge do outro lado da câmara,
atuando o seu fim como uma premonição. Cannes ficou estupefacta perante a ideia de despedida de um
dos grandes autores do cinema francês. «Être vivant
et le savoir» sabe, de certo modo, a um perverso adeus.
HUGO GOMES

FRANÇA, 2019
82 MIN

TOMMASO

MATTHIAS ET MAXIME
Se há um termo que Xavier Dolan provavelmente nunca escutará de novo é que ele é o "enfant terrible" de um
festival. O tempo passou, o realizador canadiano atingiu os 30 anos, e «Matthias et Maxime» é a sua oitava
longa-metragem. Do ponto de vista cronológico e biográfico já não faz sentido, mas sobretudo é desajustado quando vemos o novo filme. Dolan está confortável
com a sua identidade criativa que se revela bem mais
madura neste estudo amoroso sobre uma relação de
amizade entre dois homens adultos. «Matthias et Maxime» são dois amigos de longa data, os melhores amigos de infância, conhecem-se há 20 anos, mas acusam
um desconforto masculino de quem não descobriu os
verdadeiros sentimentos mútuos. Esta não é uma história subversiva, é um exercício romântico seguro, formalmente controlado, e que revela o amadurecimento
do realizador canadiano. TIAGO ALVES
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SESSÃO ESPECIAL
REALIZAÇÃO
ABEL FERRARA
ESTRELAS
WILLEM DAFOE
ANNA FERRARA
CRISTINA CHIRIAC
ITÁLIA, 2019
115 MIN

COMPETIÇÃO
REALIZAÇÃO
XAVIER DOLAN
ESTRELAS
GABRIEL D' ALMEIDA FREITAS
XAVIER DOLAN

Nasceu em Cannes o melhor filme de ficção (com toques documentais explícitos) de Abel Ferrara em anos. É a saga de um diretor, ator e professor
de atuação americano, residente em Itália, que lida com conflitos de amor
e com a educação da sua pequena família. “Abel e eu já trabalhos umas
cinco vezes juntos e volto sempre porque ele dá-me chances de fazer coisas
que não são muito comuns no cinema”, disse Dafoe ao apresentar «Tommaso». Enquanto aguarda a tardia estreia nos EUA de «Pasolini» (2014),
também com Dafoe, a crítica americana tem vários caminhos para refazer
suas opiniões (sobretudo as equivocadas ou apressadas) acerca da obra
de Ferrara, começando com a projeção de «Tommaso» em solo cannoise,
seguida pela jornada em circuito do documentário nostálgico «The Projectionist», lançado no Festival de Tribeca. A opção seguinte é mergulhar
na retrospectiva da sua obra que o MOMA exibe até o fim do mês. Abel
Ferrara tem mais um projeto para fazer, este ano, com Nicolas Cage e Isabelle Huppert, baseado nos escritos de Jung, que terá cenas rodadas nos
Estados Unidos. É uma forma do diretor de 67 anos, maldito por escolha
temática e cultuado por excelência, manter-se atualizado sobre o seu país
de origem, com o qual começou a romper laços após a ressaca política do
11 de Setembro. RODRIGO FONSECA

CANADÁ, 2019
119 MIN
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A MINHA

PALMA
TIAGO ALVES

PORTRAIT DE
LA JEUNE FILLE
EN FEU
CÉLINE SCIAMMA
O cinema interessado pela pintura, pela
modelo e pela retratista. Esta conjugação entre as duas artes e as duas protagonistas de um quadro sintetiza o que
vemos em «Portrait de la Jeune Fille en
Feu», onde a francesa Céline Sciamma
encena uma relação amorosa proibida e
que deve ser vivida de forma urgente. A
história acontece no século XVIII e contanos a forma como uma pintora derruba
a resistência da sua modelo, retratando-a através de uma obra que servirá para
apresentá-la ao homem a quem está
prometida em casamento. A pintura do
quadro é um gesto de descoberta e de
revelação, de aproximação vibrante,
onde cabem todas as ambivalências e
os sobressaltos que existem num gesto
amoroso. A relação entre estas duas mulheres é filmada com um pudor sensorial
adequado ao tempo em que acontece.
Sciamma derruba muitos preconceitos
que a narrativa cinematográfica e visual
associaram à representação do amor e
da sexualidade no feminino. A Palma
de Ouro seria adequada a uma das mais
belas histórias de amor reveladas no Festival de Cannes e premiaria uma realizadora que transformou a criação de uma
pintura num ato de entrega intima entre
duas pessoas. Seria também uma forma
de celebrar essa relação com a arte e o
trabalho subtil e elegante das atrizes
Noémie Merlant e Adèle Haenel. Seria
uma rara Palma feminina.
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RODRIGO FONSECA

HUGO GOMES

A HIDDEN LIFE

RUI PEDRO TENDINHA

ESTRELAS

TIAGO ALVES
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X-MEN
FÉNIX NEGRA
19 anos depois de «X-Men»,
chega ao fim a saga dos
mutantes no Cinema. O último
capítulo é recheado de fogo e
pujança, com uma protagonista
implacável e arrebatadora,
que vai fazer tremer e dividir
os X-Men. Com um elenco
renomado e uma narrativa que
adapta uma das histórias mais
famosas da banda-desenhada,
as expectativas estão no limite.
Conheça, neste especial da
METROPOLIS, mais detalhes
sobre o chamativo «X-Men: Fénix
Negra». TATIANA HENRIQUES

X-MEM: FÉNIX NEGRA

HISTÓRIA
Durante uma arriscada missão
dos X-Men no Espaço, Jean
Grey é atingida por uma força
cósmica que a transforma num
dos mais poderosos mutantes. Enquanto tenta lidar com
a instabilidade desse poder,
Jean perde o controlo, quebra
os laços com a família X-Men e
ameaça destruir o seu próprio
planeta, tornando-se na icónica
Fénix Negra. Os X-Men precisarão, assim, de lutar contra um
dos seus mais perigosos inimigos - um dos seus.

X-MEN

DOS QUADRADINHOS
PARA O GRANDE ECRÃ
Hoje, os filmes de super-heróis
são praticamente um sucesso
garantido, com o Universo
Cinematográfico Marvel como
baluarte deste apogeu. O público
rendeu-se, mas até a crítica se
desdobra em elogios para muitos
dos filmes do género. Porém, nem
sempre foi assim. Foi com muito
risco que «X-Men» foi lançado pelas

mãos de Bryan Singer no ano 2000.
Os mutantes, um dos grupos mais
famosos da História da bandadesenhada, tinha espaço no grande
ecrã após uma bem-sucedida
passagem na televisão através de
uma série animada e viria a ser
esta obra a dar um novo fôlego ao
género. Com uma história apelativa
e um elenco seguro, os mutantes
agarraram os espectadores e
seguiu-se o lançamento de mais
duas obras, o bem-recebido «X-Men
2» (2003) e o muito criticado

«X-Men: O confronto final» (2006),
que adaptou, de forma pobre, a
história da Fénix Negra.
Alguns anos depois, a saga
mutante mostrava que ainda tinha
trunfos na manga com «X-Men:
O Início» (2011), uma prequela
passada na década de 1960, com
todo o elenco renovado e cheio
de estrelas. «X-Men: Dias de Um
Futuro Esquecido» (2014) juntou
os atores da primeira trilogia e os
desta nova jornada, num épico

que corrigiu alguns elementos da
narrativa da própria saga. O filme
seguinte, «X-Men: Apocalipse»
(2016), mostrou já alguns sinais de
saturação e não foi bem acolhido.
Ao longo deste tempo, houve
ainda lugar para spin-offs de um
dos mutantes mais carismáticos,
Wolverine (interpretado por Hugh
Jackman), com a realização de três
obras, com o último das quais,
«Logan» (2017), a garantir uma
nomeação para o Óscar de Melhor
Argumento Adaptado.

Todos estes filmes foram feitos sob
a âncora da FOX, que garantiu os
direitos de adaptação das histórias
da maioria dos mutantes na década
de 1990. Mais recentemente, a
Marvel conseguiu recuperar estes
direitos, o que nos leva até «X-Men:
Fénix Negra», o último filme dos
mutantes da FOX, que encerrará
toda esta saga. Os X-Men serão
agora integrados no Universo
Cinematográfico Marvel, sendo
ainda desconhecida a forma como
esta adaptação será feita.
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Segundo o produtor Hutch Parker,
«X-Men: Fénix Negra» será “um
thriller psicológico Hitchockiano”,
seguindo a linha das estéticas
adotadas nos filmes anteriores, já
que «X-Men: O Início» é “um filme
de espiões”, “um filme de James
Bond contado com super-heróis”;
«X-Men: Dias de Um Futuro
Esquecido» é “um filme de ficção
científica de viagem no tempo”;
e «X-Men: Apocalipse» é “como
um filme-catástrofe ao estilo de
Roland Emmerich».
Este último filme foi, porém, um
dos pontos baixos da saga, tendo

sido mal acolhido pela crítica e
público, arrecadando menos 200
milhões de euros do que o seu
antecessor, «X-Men: Dias de Um
Futuro Esquecido». Os contratos
das principais estrelas (James
McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence e Nicholas
Hoult) estavam também, por esta
altura, a terminar, colocando em
causa o futuro da saga. “«X-Men:
Apocalipse» não foi um bom filme.
É difícil fazer esses filmes, alguns
são erros”, confessa Michael
Fassbender, que dá vida a Magneto.
Todavia, foram os próprios atores
que fizeram força para a criação de

um novo filme, abordando Simon
Kinberg diretamente, sobretudo
uma atriz em particular: “A
Jennifer Lawrence disse-me que
não voltaria para outro filme a não
ser que eu realizasse. Tive muito
apoio da parte deles”, recorda o
realizador. Fassbender também
refere “que seria muito difícil
recusar fazer esse filme com Simon
Kinberg na realização. Acho que
todos nos sentimos assim, pareceunos o certo a fazer. A saga tem
sido muito boa e há também um
sentimento de responsabilidade
com o material, com o estúdio e
também com o Simon”.

O FINAL
DE UMA SAGA
«X-Men: Fénix Negra» marca também um novo capítulo para um dos
principais nomes da saga: Simon
Kinberg, nomeado para o Óscar
de Melhor Filme por «Perdido em
Marte» (2015) enquanto produtor.
Foi também um dos produtores dos
vários filmes X-Men, tendo assumido, ainda, o argumento (em parceria com outros argumentistas) das
obras «X-Men: O confronto final»,
«X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido» e «X-Men: Apocalipse». Neste
novo filme, Kinberg é também o

argumentista, mas encara um novo
desafio, sentando-se pela primeira
vez na cadeira de realizador.
“Para mim, a história da Fénix é a
derradeira história X-Men”, confessa Kinberg, um fervoroso fã de banda-desenhada e, claro, dos X-Men.
É por isso que este filme é também
especial, já que é o final de uma
saga no qual o cineasta teve um
importante papel. Kinberg explica
que começou a desenhar o que seria este filme muito tempo antes da
aquisição da FOX pela Disney, pelo
que, para o realizador, esta obra é
“o culminar em várias formas”, “o

filme em que se vê a família realmente em teste, a separar-se, e,
idealmente, a voltar a unir-se. “É o
clímax da saga”, assinala. O cineasta conta também que punha a tocar
a música “The End”, dos The Doors,
para “criar o ambiente para os atores e equipa”.
«X-Men: Fénix Negra» terminou
as suas filmagens em outubro de
2017, mas o período de pós-produção acabou por alargar-se de forma
a alterar a imagem da Fénix, passando de um visual mais “cósmico” e com menos “fogo”. Decidiu-se
também filmar um novo terceiro
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ato, que passou a ter lugar num
comboio militar, em vez de no Espaço, como estava inicialmente
planeado. Segundo James McAvoy,
a alteração deve-se ao facto de se
tentar evitar semelhanças com outro filme recente, que poderá ser
«Capitão Marvel» (2019): “Havia
muitas sobreposições e paralelos
com outro filme de super-heróis”,
pelo que o final mudou “bastante”
durante as refilmagens.
Kinberg refere que, antes das alterações no terceiro ato, não estava
verdadeiramente plasmada a “reconciliação da família”. “Quando

saras, ficas mais forte, mas és diferente a partir daí. Queria que o
terceiro ato refletisse isso”, destaca
o realizador, que pretendia criar,
assim, “um final mais satisfatório
e catártico”. Para Kinberg, “o maior
desafio passou por moldar o filme
para que tenhamos a ação de grande escala e efeitos visuais que estes
filmes exigem, mas equilibrando de
uma forma que se sinta calibrada
com o drama”, realçou. “Há grandes
cenas no Espaço, comboios a voar
e pessoas a disparar relâmpagos,
mas também muitas cenas dramáticas com diálogos emocionais de
quatro páginas”, ajuntou.

FÉNIX NEGRA
REVISITADA
Na verdade, «X-Men: Fénix Negra» não será a primeira vez em
que irá ser contada no Cinema
a história da banda-desenhada.
Tal já aconteceu em «X-Men: O
confronto final». Contudo, a
obra acabou se revelar um fracasso para a crítica e para muitos
fãs. Embora o filme abordasse a
transformação de Jean Grey em
Fénix, o foco da obra passava
mais por uma possível cura para
os mutantes, tornando a Fénix
numa história secundária, o que

rendeu muitas críticas. Entre
a equipa por detrás deste filme estava, justamente, Simon
Kinberg. “Peço desculpa por «XMen: O confronto final». Tentámos contar a história da Fénix
Negra e não o fizemos da forma
apropriada”, confessa. Neste
novo filme, Kinberg assegura
que se trata da história da Fénix
Negra “como é contada na banda-desenhada”, revelando ainda
que a obra tem lugar “no espaço
e é cósmica, muito inspirada por
aquilo que Taika Waititi fez em
«Thor: Ragnarok» (2017) - embora o tom seja inteiramente di-

ferente -, na capacidade de fazer
um filme focado num personagem que pareça fundamentado e
divertido e que se passa noutros
universos”. Kinberg realça que
um dos problemas de «X-Men: O
confronto final» é o facto de não
se passar no Espaço, como acontece na banda-desenhada: “Era
uma altura em que os filmes de
super-heróis ainda não faziam
isso e agora vivemos numa época com «Guardiões da Galáxia»
(2014), «Thor: Ragnarok» e em
que tantos filmes baseados em
banda-desenhada são interestelares e cósmicos que julgámos

que seria uma oportunidade
para fazermos a nossa versão”.
A saga da Fénix Negra é uma das
mais famosas histórias da banda-desenhada mundial. Lançada entre janeiro e outubro de
1980, a narrativa foi criada por
Chris Claremont e John Byrne.
“Para mim, como escritor, queria que se apaixonassem pelos
personagens. Queria que os vissem como verdadeiros ecos das
suas próprias vidas. «X-Men:
Fénix Negra» é o derradeiro reflexo da parte mais negra na
alma de toda a gente”, assinala
Chris Claremont.
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O filme passa-se em 1992,
curiosamente o ano de estreia
da famosa série televisiva animada dos mutantes. Kinberg
explica que a obra cinematográfica “é, de longe, a versão mais
intimista, dramática e focada
dos personagens”. “Logo desde início, senti que queria que
o foco do filme fosse nos nossos personagens principais e na
luta da Jean”, refere Kinberg.
“Não queria que houvesse demasiadas coisas que pudessem
dispersar a atenção da evolução
da Jean, o seu conflito e decisão
final no filme. Queria que este
arco fosse uma experiência verdadeiramente emocional para o
público. Por isso, aspetos como
Hellfire Club e o Império Shi’ar
pareciam histórias secundárias
enormes ou histórias da saga
original que poderiam potencialmente tirar o foco da Jean
e dos X-Men”. É assim que surge, por exemplo, a personagem
interpretada por Jessica Chastain, que funciona como “uma
amálgama de diferentes personagens alienígenas”. Na história original, o Hellfire Club é
uma sociedade de super-vilões
que faz a sua primeira aparição justamente na narrativa da
Fénix Negra, enquanto o Império Shi’ar, liderado por Lilandra,
tenta que a Fénix pague pelos
crimes que cometeu.

final de «Vingadores: Endgame»
foi decidido antes de serem definidos os últimos momentos de
«Vingadores: Guerra do Infinito»:
“Quando estávamos a trabalhar
em «Vingadores: Guerra do Infinito» 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 «Vingadores: Endgame», sendo que os
próprios atores não sabem exatamente qual será o final. Segundo
os realizadores, apenas um ator
recebeu o guião completo: Robert
Downey Jr.

Os dois últimos filmes desta
saga foram gravados um a seguir ao outro, com apenas três
semanas de interrupção entre
ambos. Contudo, Joe Russo revelou, ainda, um aspeto curioso: o

A verdade é que Jean Grey não
consegue controlar os seus
poderes e acaba por matar
Mystique, uma das personagens
mais importantes da saga
cinematográfica, sobretudo na

X-MEN DIVIDIDOS
Durante a narrativa de «X-Men:
Fénix Negra», Jean Grey
procura Magneto, o que Kinberg
justifica já que “o que está a
acontecer resulta no facto de
ela fazer coisas destrutivas e ela
não sabe porquê. Jean sente que
Magneto pode dar-lhe respostas
porque ele viveu dos dois lados.
Ele perdeu o controlo, matou e
magoou pessoas, algumas das
quais que ele amava, e, mesmo
assim, encontrou uma forma
de paz e é isso que ela está à
procura”.

versão mais recente, em que
é interpretada por Jennifer
Lawrence. “É um filme onde
acontecem coisas chocantes,
onde
acontecem
coisas
dramáticas e intensas”, explica
Kinberg, que assinala que este
momento “serviu para mostrar
que a Jean/Fénix Negra é uma
ameaça genuína para todos,
incluindo os X-Men”. “Senti que
era a coisa mais forte e dramática
para o filme e, por vezes, tens
de tomar estas decisões difíceis
para servir a história no seu
todo, que é sobretudo a Jean a
quebrar e a perder o controlo,
porque ela é mais poderosa do
que qualquer outra pessoa no
mundo. Para dramatizar isso
de forma apropriada, tens de
mostrar perda real, dor real e
ameaça real. Não queria fazêlo com ela a destruir um prédio
com pessoas anónimas. Tinha
que parecer pessoal para os
X-Men e queria que fosse algo
que também os quebrasse. A
Mystique é alguém que, no nosso
universo, tem sido parte dos
X-Men e do mundo do Magneto.
A sua morte impacta toda a
gente”, destaca. “Para mim, é a
metáfora do filme”, acrescenta.
A partir daqui, os personagens
dividem-se em dois extremos:
os que acreditam que Jean Grey
ainda pode ser salva e os que a
consideram demasiado perigosa.
Beast, a quem Nicholas Hoult dá
vida, tinha uma forte relação
com Mystique, pelo que, agora,
será realmente mais “sombroso”,
segundo o ator. "Sempre o vimos
relutante em relação aos seus
poderes, sempre apoiado em
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Charles e na escola. Desta vez,
vamos levá-lo a novos lugares,
bem mais sombrios".
Do outro lado estará Scott e
Charles, que “estão alinhados
para tentar salvá-la”, elucida
Kinberg. “O Scott, porque ela é o
amor da sua vida, e a sua história
de amor é algo que tem sido
muito poderoso nos filmes e na
banda-desenhada. E o Charles
porque ela é uma espécie de filha
para ele e alguém que conhece
desde pequena, sentindo-se
responsável por algo que fez de
errado na vida dela”, ajunta.

Todavia, Charles Xavier será
um pouco diferente em «X-Men:
Fénix Negra» em relação ao
habitual registo que conhecemos
do personagem, algo que o ator
que o interpreta, James McAvoy,
considera “ótimo”. “Sempre
achei que o calcanhar de Aquiles
do Charles é a sua vaidade e ego.
Isso definitivamente acontece
neste filme”, explica o ator.
“Ele é um político e está mais
preocupado com a mensagem
do que com a forma como ela é
aplicada. E isso foi divertido.
Foi realmente bom ver isso a ser

PODER FEMININO

poderosas, que superam, muitas
vezes, os heróis masculinos, como
são os casos de Scarlet Witch
ou da própria Jean Grey. Este
empoderamento sempre existiu
na banda-desenhada, mas tem
demorado a refletir-se da mesma
forma no Cinema. Não obstante,
recentemente, começa a haver
sinais de mudança, com filmes de
grande sucesso como «MulherMaravilha» (2017) e «Capitão
Marvel».

As histórias de banda-desenhada
dos X-Men são recheadas de
personagens femininas fortes e

Kinberg confessa que “parte do
que sempre adorei sobre os X-Men

explorado”, acrescentou. Simon
Kinberg refere também que
sempre achou “interessante o
facto de Charles tentar controlar
algo que se torna incontrolável.
E, como esse filme é moderno
e
sobre
empoderamento
feminino, considerei que seria
justo mostrar o que ele faz à
Jean Grey e até mostrar isso
com vilania”.

é a existência de personagens
femininos incrivelmente fortes.
Julguei que era a altura de ajudar
a que isso viesse à tona também
no universo cinematográfico”.
Sophie Turner, a intérprete de Jean
Grey, assinala que, “há dez anos,
parecia que era uma regra todos
os super-heróis serem homens.
Detestava aquilo”. Por isso, a atriz
considera que esta nova abordagem
é “revigorante. Precisamos que as
crianças vejam que é possível uma
mulher ser a super-heroína líder de
um filme, a mais poderosa”.
«X-Men:
Fénix
Negra»
é,

efetivamente, o apogeu do
empoderamento feminino na
saga. Além de uma poderosíssima
protagonista,
as
restantes
personagens
principais
são,
também elas, mulheres. Tanto
que, num momento do filme,
Mystique destaca que o grupo de
heróis deveria começar a chamarse “X-Women”. Um dos melhores
exemplos do poder feminino é
Storm (interpretada por Alexandra
Shipp), uma mutante muito
acarinhada pelos fãs e que, segundo
o realizador, terá agora o verdadeiro
momento de destaque para mostrar
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JEAN GREY

os seus poderes: “O que queria
realmente fazer neste filme era
mostrar o quão poderosa é a Storm
porque, obviamente, ela é uma
personagem incrivelmente forte e
poderosa na banda-desenhada, e
senti que esta era a oportunidade
para mostrar isso. Este é, de longe, o
maior uso de poderes da Storm que
já vimos nestes filmes”.
Há também a destacar a misteriosa
personagem interpretada por
Jessica Chastain. A atriz norteamericana, que conta no currículo

com duas nomeações aos Óscares
- Melhor Atriz Secundária por «As
Serviçais» (2011) e Melhor Atriz
Principal por «00:30 A Hora Negra»
(2012) -, confessa que “adora a
saga”, arriscando-se na sua primeira
personagem num filme de superheróis. A atriz é assumidamente
feminista e explica o que a levou a
aceitar o desafio: “Parecia haver um
padrão de personagens femininas
que estavam lá apenas para servir
a história de um personagem
masculino, como se fossem um
suporte. Eu queria interpretar uma

personagem feminina interessante
e complexa, como faço nos meus
outros géneros. Por isso, demorou
para entrar num filme deste tipo,
mas fiquei muito animada por fazêlo”.
Kinberg conta que esta personagem
é “uma extraterrestre. A entidade
que entra na Jean no Espaço não se
trata de uma explosão solar - é uma
força cósmica (...). A personagem
da Jessica Chastain tem vindo a
procurar essa força cósmica, o que a
leva até à Terra e Jean. É uma força

que ela tanto quer controlar como
destruir”. “Ela é definitivamente
mentalmente tão forte como a Jean.
A Jean não consegue ler a sua mente.
Ela consegue manipular as mentes
dos outros, por isso eles veem coisas
que ela quer que eles vejam. Mas ela
tem um vasto conjunto de poderes
que exploramos no filme, alguns são
mentais e outros são físicos. Há uma
cena inteira em que ela basicamente
desmembra os X-Men”, acrescenta.
O realizador elucida sobre as
origens da personagem: “Há muitas
influências para a personagem da

Jessica Chastain neste filme. Tive
em atenção todos os diferentes
personagens da saga da Fénix Negra
que o Chris [Claremont] criou. Vi os
personagens da história da Fénix
Negra na televisão porque, para
muitas pessoas, foi esta a forma
através da qual experienciaram
pela primeira vez os X-Men antes
dos filmes. Isso é até verdade para
alguns dos nossos realizadores: o
Bryan Singer e o Matthew Vaughn
estavam ambos mais ligados à
versão televisiva do que à bandadesenhada. Por isso, vi todas

A jovem britânica Sophie Turner
arrancou a sua carreira ainda
adolescente, naquela que viria a
ser uma das séries mais famosas
dos últimos anos: «A Guerra dos
Tronos». No papel de Sansa Stark,
a atriz pôde demonstrar o seu
talento numa personagem forte e
com um dos arcos narrativos mais
exigentes e complexos da série. Não
demorou muito até que chamasse
a atenção de outras figuras além
da televisão, vindo a assumir o
papel da enigmática e poderosa
Jean Grey em «X-Men: Apocalipse»,
seguindo-se a Famke Janssen neste
papel. A personagem não tinha o
protagonismo, mas ganhou espaço
na narrativa, destacando-se dos
demais personagens mais jovens.
Tal como a própria atriz, que
assume agora o grande desafio de
dar vida no grande ecrã a Jean Grey
na sua versão mais carismática:
Fénix Negra. Além disso, entra na
(ainda) escassa galeria de atrizes
que assumem o protagonismo de
um filme de super-heróis liderado
por uma mulher.
Sophie Turner reconhece que há
“muita pressão”. “Sei que é uma das
histórias mais adoradas do universo
dos X-Men e é uma grande honra
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o facto de o Simon ter confiado
em mim o suficiente com esta
responsabilidade. Quero fazer
justiça aos fãs da história original
e, claro, há muita pressão sobretudo
por já ter sido feito antes”, assinala.
A atriz confessa que este “é o papel
mais desafiante” que já fez. “Adoro
isso, adoro ser desafiada”, destaca.
O próprio realizador também
salienta que a própria construção
da personagem é mais complexa do
que o habitual: “Foi o personagem
mais desafiante que já vi num filme
e trabalhei em vários filmes em
diferentes funções”.
Para cumprir o desafio da melhor
forma possível, a atriz entregou-

se por completo à preparação da
personagem: “Ela tem muitas,
muitas camadas. É muito complexa
neste filme. Julgo que não fiz tanta
pesquisa para um papel como fiz
para este e adorei cada minuto”.
“Abordámos este filme como se
fosse uma mulher com problemas
de saúde mental, tendo de lidar
com esquizofrenia, transtorno de
personalidade múltipla e transtorno
dissociativo de identidade, várias
coisas deste tipo. Do ponto de vista
de saúde mental, sinto que muitas
pessoas vão conseguir identificar-se
com isso. Principalmente eu, pela
solidão que se sente por causa disso.
Também há a questão de como isso
pode mudar a dinâmica familiar e

as pessoas ao seu redor. Algumas
ficam, outras vão embora. Isso fez
com que realmente me identificasse,
por isso posso trazer muito de mim
mesma para o papel”. A atriz realça,
por isso, a importância da ligação
que criou com a personagem: “Sinto
que é necessário trazer muito de si
mesmo para qualquer personagem.
No entanto, com a Jean,
especificamente nesta história, já
havia algo lá para mim. A história
mexeu comigo logo quando a li”.

UMA HEROÍNA
SINGULAR
Jean Grey é uma das mais
poderosas personagens dos X-Men
e da própria banda-desenhada,

sendo considerada a maior telepata
e telecinética do Universo Marvel,
superando, por exemplo, o Professor
Xavier. Criada por Stan Lee e Jack
Kirby, a personagem surgiu, pela
primeira vez, em Uncanny X-Men
#1, no ano de 1963, ainda com o
nome de Marvel Girl.
Jean Grey compôs o primeiro
grupo dos X-Men (composto
por
cinco
elementos),
mas
começou por ser o elemento mais
fraco - o que torna ainda mais
impressionante o facto de acabar
por se revelar posteriormente uma
das personagens mais poderosas
da Marvel. No início, era apenas
detentora de exercer telecinésia de

forma ligeira, até que o Professor
X ajudou-a a descobrir o potencial
dos seus poderes. Foi também nesta
altura que iniciou a sua relação com
Cyclops, uma das mais famosas da
banda-desenhada.
Em 1976, a personagem tem
uma reviravolta: após quase se
sacrificar para salvar os X-Men de
um acidente numa nave espacial,
Jean ressurge da água com novos
poderes e auto-intitula-se Fénix.
Demorou, contudo, alguns anos,
para se conhecer a verdadeira
essência desta mudança. Assim,
em 1980, dá-se início àquela que é
considerada a Saga da Fénix Negra,
em que Jean Grey perde o controlo

e toma uma série de atitudes que
fazem com que seja vista como uma
grave ameaça no Universo.
A personagem continua a ser uma
das mais importantes para os
X-Men na banda-desenhada, mas
também nas várias adaptações dos
mutantes noutros meios. Falamos
das várias séries animadas, que
também retrataram a saga da Fénix
e os filmes, nos quais Jean Grey
sempre teve um papel fundamental.
«X-Men: Fénix Negra» será o
momento em que terá o verdadeiro
palco no grande ecrã, encerrando,
de forma portentosa, uma das sagas
de super-heróis mais importantes
no Cinema.
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James McAvoy é
novamente o Professor
Xavier, líder dos X-Men
no regresso da saga dos
mutantes em «X-Men:
Fénix Negra» (2019).
É uma figura paternal
cujo ego aumentou
com o crescimento da
reputação da sua equipa
e que tem de se adaptar
aos novos poderes
de Jean Grey, mais
fortes do que nunca. O
ator fala-nos do que o
motivou a regressar à
personagem, de voltar a

trabalhar com Simon Kinberg
–agora realizador- e da inveja
que tem dos fatos especiais
dos colegas de elenco.
O elenco está de novo reunido.
O que o levou a regressar?
Acho que foi uma combinação
de fatores. Todos gostamos de
fazer estas personagens – eu sei
que gosto. Sempre apreciei fazer
parte dos filmes da saga X-Men.
Adoro os atores que compõem o
elenco e da equipa - como o Hutch
(produtor), Simon o argumentista
e agora realizador e o Josh
Mclaglen (produtor). Existe uma
família enorme que já está junta

há quase 10 anos e em relação à
qual deves-te ser leal. Devo essa
lealdade igualmente à minha
personagem, o professor Charles
Xavier, a qual quero desenvolver e
fazer coisas diferentes com ela. Foi
isso que me fez querer regressar.
O que se passa com o Charles
Xavier neste filme?
Enquanto que antes ele talvez
fosse uma figura de proa ou o líder
dum movimento social, agora
ele é uma figura importante e o
líder dum movimento político,
e penso que é assim que ele se
vê a ele próprio. Uma das coisas
interessantes que ele faz é
justificar a sua atividade com base

na defesa dos seus princípios,
mas acho que ele se esqueceu que
esses princípios existem apenas
para proteger aqueles que lhe são
leais. Ou seja, a sua família e a
sua espécie, e parece que ele se
esqueceu disso. Colocou-se à frente
de tudo, vendo-se a si mesmo
como aquele que carrega a tocha,
a face amiga dos mutantes para a
humanidade. Justifica aquilo que
o seu ego o leva a fazer, tornandose o centro das atenções. E se
regressarmos a «X-Men: O Início
(2011)» foi algo que quis colocar
na composição da personagem,
um pouco mais auto-centrado
nele próprio. O mais interessante
em Charles foi sempre a sua

generosidade, ausência de vaidade,
sagacidade, empatia, o ajudar o
próximo. Assim, em «X-Men: O
Início (2011)», ao mesmo tempo
que não o transformaríamos
em alguém perigoso ou mau,
tentámos torna-lo mais centrado
ou obcecado nele próprio. E isso
quase que desaparece entre os dois
filmes. Regressa agora e isso me
agrada; gosto muito de explorar
essa falibilidade.
Ele parece separar-se, um
pouco, do sistema de apoio…
Acho que ele não se apercebe que
está a fazer isso. Não acho que seja
um objetivo dele. Mas enquanto
antes o mais importante era o
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seu lado emocional, pessoal e
psicológico, agora ele está mais
preocupado com a política e
assuntos desse tipo. Não está a
ser fiel a si próprio, e isso leva-o
a entrar em choque com os seus
velhos aliados e amigos. Olha o
exemplo do Hank, que foi a sua
muleta durante décadas … todos
falam no Magneto e no Charles,
mas o Hank orientou a vida dele.
O Simon (Kinberg) desta
vez é o realizador. Como foi
trabalhar com ele?
Quando o Simon tomou conta
da realização e dirigiu «X-Men:
Fénix Negra», já estava a trabalhar
connosco como argumentista/
realizador/Produtor duma
certa forma. Ele fora sempre
muito colaborativo em relação
ao argumento, se tínhamos
ideias para ajustar, falas ou até o
percurso inteiro das personagens,
ele redesenhava o arco narrativo
duma personagem, e deixavanos alterar falas aqui e ali. Para
além disso, naquele tempo, caso
ele tivesse uma ideia para um
momento específico sentíamonos confortáveis em relação
a isso. A mudança dele para
a cadeira de realizador, neste
filme, foi um processo natural.
O mais interessante no seu
trabalho foi o seu instinto e
confiança na interpretação dos
atores. Procurando o lado mais
espetacular, mas reduzindo
algumas das cores mais vivas
conferindo-lhe mais nuances,
essa foi a sua forma de trabalhar.
Reduzir ao essencial, mantêlo verdadeiro, procurar o lado
mais dramático assim como o
espetacular, mas privilegiar a
emoção.
O mote desta vez parece ser:
solidez…
Se tens as personagens que
te interessam, suficientes, a
representação e a história podem
ser os teus efeitos especiais.
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A Jessica Chastain é a recémchegada. Já tinha trabalhado
com ela antes. Contracenou
muito com ela?
Acho que tivemos apenas uma
cena juntos, infelizmente! Na
verdade, tive algumas cenas com
a personagem dela, mas ela não
estava presente, por vezes era um
efeito visual. Uma das razões que
ela invocou para aceitar participar
neste filme foi a de poder voltar
a trabalhar comigo, e quase não
nos cruzámos! Lembro-me de
ficarmos lixados com isso! Mas ela
é uma atriz maravilhosa e muito
divertida no plateau. Trabalha e
também se diverte a trabalhar.
Nós formamos uma grande
família, já trabalhamos nesta saga
há muito tempo e damo-nos todos
bem; alguém vindo de fora pode
não ter uma integração fácil mas

ela tornou-se parte da equipa.
A Sophie (Turner) contou que
havia dois brincalhões no
plateau …
Sim, fui uma vítima disso! Há uma
parte na qual o meu corpo está
a ser controlado pela Jean Grey,
por isso para conseguir encenar a
situação, puseram-me suspenso
por uns fios e depois puxavam
para um lado e outro. Esses dois
brincalhões divertiram-se imenso
com isso e com uma versão da
Macarena do iTunes!
Parece que o elenco se portou
melhor desta vez …
No «X-Men:Apocalipse» (2016) e
neste portámo-nos melhor. Acho
que procurámos fazer um filme
num período de tempo mais curto
do que antes. E compreendemos

que este era o primeiro filme do
Simon como realizador, por isso
queríamos trabalhar muito e
dar a cara por ele. Acho que isso
deu-nos um foco renovado. Ter
alguém novo como realizador pode
levar-nos a fazer isso, mas neste
caso como ele faz parte da família,
quisemos dar o máximo por ele.
Será que esta é a sua última
participação em X-Men?
Cada filme que fizemos parecia
sempre ser o último. Como ator,
somente nos últimos cinco a seis
anos comecei a pensar, “talvez
não seja a última vez que vá
representar”. Por isso, em termos
de X-Men, pensei sempre, “Se
este é o último, foi espetacular.”
O franchise mudou de dono, e
ninguém sabe o que irão fazer.
Mas, se este for o último é, em

termos narrativos, um bom final.
Ao fim de quatro filmes que
fizemos nesta década parece que
acaba bem e sentes-te feliz por te
afastares agora. Mais agora do que
noutra altura qualquer.
A construção desta
personagem ao longo da
última década. Foi um trabalho
interessante?
Sim. Foi divertido fazer de Charles
durante tanto tempo. Pude fazê-lo
de formas tão diferentes e em
momentos tão distintos da sua
vida, ou se preferires, em tantas
etapas da sua carreira. Como
uma figura pública. De «X-Men:
O Início (2011)» a «X-Men:Dias
de um Futuro Esquecido» (2014)
ele mudou muito. E mais ainda
em «X-Men:Apocalypse» (2016).
Agora está mais parecido com o

que estava em «X-Men: O Início
(2011)», mas com uma plataforma
enorme, uma figura pública; fazer
uso de vários músculos como ator
é fixe. E nem parece que tive a
representar a mesma personagem,
ele foi sempre ligeiramente
diferente de cada vez que o tive
de fazer. Em parte é pelo fato de
apesar de só passar um ano ou
dois entre cada filme, em termos
narrativos cada filme dista uma
década do outro, por isso podes
dar grandes saltos e mostrar o que
aconteceu com eles nesse intervalo
e geralmente entre cada filme
aconteceu algo muito diferente em
cada personagem.
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CANTO DO CISNE PARA A AVE MUTANTE

ANTOLOGIA X-MEN

RODRIGO FONSECA

Ao explicar como idealizou Wolverine, durante uma conferência
de imprensa no Festival de Cannes de 2006, o ator australiano
Hugh Jackman declarou que Mike
Tyson foi a sua maior inspiração.
Não pela brutalidade do pugilista,
mas pelo que havia de sombrio na
sua dor na génese da sua formação
como herói dos ringues. Era um homem de físico compacto, cheio de
trevas em si. Daí vem a fórmula da
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grife “X-Men” nos cinemas. Depois
do apogeu comercial e da excelência mercadológica de «Vingadores:
Endgame», não há como se duvidar da dimensão épica do cinema
baseado em BDs. Filmes de super-herói, sustentáculo da economia
cinematográfica, são, por essência
épicos de autossacrifício: existem
cordeiros que se oferecem à imolação em prol da Humanidade. Não
existe humor na espinha dorsal
desse gesto. Pode haver gargalhada como apêndice, como efeito de

oxigenação da tensão, como um
respiro para o que há de bruto na
peleja do sacrificado contra a moléstia moral que o leva a se arriscar
em prol de quem precisa de auxílio.
Pode e deve, o riso ser um convite
ao carisma. Mas esse riso não pode
sobrepor à essência das narrativas
super-heróicas, cuja a génese dos
quadradinhos ser oriunda da ação,
da aventura, da adrenalina e não
do humor. Há quadrinhos para rir
e há quadrinhos de super-heróis. É
assim desde as primeiras viagens

galácticas de Buck Rogers, em janeiro de 1929: a pedra fundamental pop do filão. Em afinação plena
com os fundamentos do género,
«X-Men: Fénix Negra» chega agora
as telas para fazer uma hemodiálise dramatúrgica dos códigos do
super-heroísmo.
Wolverine regenerou nossa percepção de um heroísmo humanizado,
mas sua travessia nas telas terminou após a via-crúcis de «Logan»
(2017), alforriando os seus colegas

de letra X para um espetáculo cinematográfico sem a necessidade
de ossos de adamantium. Ilíada
mutante, Ilíada de um tempo em
crise com o conceito clássico de heroísmo, «X-Men: Fénix Negra», um
exercício narrativo arrebatador no
jogo com a dinâmica da tensão, é
rebento do que poder-se-ia entender como sendo o legado nº 1 da
cultura digital para a dramaturgia
audiovisual: o conceito de metacinema. Um conceito que vem da
omnipresença do pop nas nossas

retinas, como baliza de valores morais. Um conceito aqui reinventado
por um diretor estreante.
Produtor prolífico, nomeado aos
Oscars por «Perdido em Marte»
(2015), o inglês Simon Kinberg,
cineasta na primeira viagem em
longas-metragens, assumiu a direção do sétimo (e dito último) filme
da franquia “X-Men” (2000-2019),
consagrada com uma arrecadação
comercial estimada em US$ 2,8
bilhões, com a tarefa de dar vida a
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X-MEN: O INÍCIO

uma das mais populares sagas da
história dos quadrinhos: “A Fénix
Negra” (1980). Com desenho de
John Byrne e argumento de Chris
Claremont, a história de como a
mutante psiônica Jean Grey se
transforma, após ser possuída por
uma energia demiúrgica, modificou os códigos de escrita dos comics, a partir de uma mistura do
épico com o existencialismo, sempre à luz da questão da lealdade.
Esta última palavra, lealdade, que
sempre foi objeto de estudo nos
filmes “X”, desde o primeiro, dirigido há 19 anos por Bryan Singer,
alcança aqui sua metafísica mais
lírica, sob o comando meticuloso
de Kinberg. Apesar de um começo
trôpego, quase sem ritmo, num lugar comum de aventura no espaço,
o mais recente capítulo da jornada
das X-Women e dos Homens-X em
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prol da tolerância arrebata o espectador pela maneira sinuosa como
seu realizador, mesmo sem muita
experiência nesse ofício, administra o suspense. É uma administração que valoriza toda a argamassa
marvete que vem dos comics dos
anos 1980, mesmo sem alguns dos
heróis originais (nada de Colossus
ou de Wolverine), e que se afina
com os pleitos de inclusão e empoderamento dos novos tempos. E
tem em si o diferencial de magma
de contar com um Michael Fassbender mais inspirado do que de
costume, uma vez mais sob o elmo
de Magneto, o mestre do magnestismo. Que falta faz Hugh Jackman com Fassbender em cena?
Nenhuma.
Na fotografia do italiano Mauro
Fiore («Avatar») confere uma co-

nexão telúrica com o real nas cenas de perseguição e de luta: não
é uma farra de CGI e, sim, uma
equilibrada mistura de fantasia
e humanidade num visual saturado por sombras e chiaroscuros.
A trilha sonora de Hans Zimmer
(«Dunkirk») tempera o resto com
especiarias épicas que evocam a
música de Basil Poledouris (1945–
2006) em «RoboCop» (1987). Ou
seja: há sinestesia.
Havia algo distinto nos tempos em
que Bryan Singer comandava a festa, com o seu apreço por entender a
mentira, a ilusão. Em 2016, vimos
«X-Men: Apocalypse» que trazia a
assinatura autoral de Bryan Singer
em seu ápice. Nele, o Apocalypse
encarnado com esplendor por Oscar Isaac não é um mero vilão e sim
um somatório de figuras idealistas

que confundem causa com terror.
Entre todas as longas-metragens
da linha X-Men, Apocalypse talvez
seja o mais bem elaborado na forma, demonstrando a maturidade
de Singer como diretor. Não há os
solavancos de roteiro que tornavam
“Dias de um Futuro Esquecido”
(2014) indigesto e há segmentos
de ação generosos em adrenalina,
com realce para a breve presença
de Wolverine (Hugh Jackman),
numa homenagem à novela gráfica
"Arma X", de Barry Windsor-Smith. Há ainda a consolidação de um
jovem ator amalgamado a um personagem de pálida presença nos
comics, mas de potência plena no
grande ecrã: o Mercúrio, encarnado por um Evan Peters em estado
de graça. E, de quebra, a identidade
autoral de Singer entra em cristalização nas vias do pop. Desde «Os

Suspeitos do Costume» (1995), no
qual explorava o mito de Keyser
Söze como lenda urbana, o cineasta nova-iorquino especializou-se
em figuras que inventam histórias para sobreviver. Foi assim em
«Sob Chantagem» (1998), no qual
o nazista Ian McKellen simulava
ser um idoso às direitas, ou em
«Operação Valquíria» (2008), no
qual oficiais do exército de Hitler
serviam o Früher enquanto tramavam sua morte. Singer se interessa
por quem se disfarça para (sobre)
viver, como vem sendo a sina da
raça mutante.
Tudo isso posto, entra a Marvel:
«X-Men: Apocalypse» revisitava
grandes filmes, põe em xeque nossas certezas morais sobre ideologias fundamentalista, afasta-se
da cartilha básica das longas su-

per-heróicos, mas não perde sua
função entretenimento. Todo meta-cinema é assim: um bang-bang
do Tarantino é mais Tarantino do
que western, mas preserva os “benefícios básicos” do género, ou seja,
tudo aquilo que dá prazer a partir
de um western estará em «Os Oito
Odiados». Da mesma forma, ao ver
Julieta, delicado olhar sobre tentativas amorosas apresentado por
Almodóvar no Festival de Cannes
de 2016, é mais Almodóvar do que
tudo, um almodrama, mas tem todo
choro e vela de um bom melodrama. Algo disso foi preservado em
«X-Men: Fénix Negra». Mas há um
impulso para outras latitudes.
Existem aspectos a serem decantados nesta narrativa que assume
como eixo a convulsão no coração
de Jean Grey (a ótima Sophie Tur-
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ner), depois do contágio: o encontro
com a força estelar chamada Fénix
potencializa as suas inquietações,
levando a poderosa paranormal a
dar lugar a uma personalidade maléfica. A vilania, contudo, não fica
nela (dados os conflitos de consciência que tem), e sim em Vuk, um
ser alienígena que almeja o controle
da tal Fênix e rouba para si o corpo
de uma terrena... no caso o de uma
vítrea Jessica Chastain. É ela quem
vai quizilar o culto que os X-Men
do Professor Charles Xavier (James
McAvoy, em plenitude de sua maturidade) fazem à harmonia.
Entre os pontos de decantação, há
o fato, discreto, de que, no original,
em Inglês, o título do filme, “Dark
Phoenix”, não usa o selo “X-Men”
(que entrou na tradução portuguesa: “X-Men: Fénix Negra”). Suprimir o nome é um sinal de desapego,
como se houvesse o interesse por
uma ruptura com a tradição: com
a venda dos estúdios 20th Century
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Fox à Disney, tudo deve mudar na
franquia. Estima-se que seu tom
sombrio vá ser o primeiro sacrifício dessa imolação comercial, decretando o fim de uma era que só
começou pelo empenho do diretor
Richard Donner, o midas por detrás de «Arma Mortífera» (1987)
e de «Superman» de 1978. Foi ele
quem deu à Fox a ideia de filmar
a rotina da Escola para Jovens Superdotados do Professor Xavier,
estimulado pelo sucesso do desenho animado deles, de 1992 (aqui
chegado só em 94). Foi a mulher
do quase nonagenário Richard, a
produtora Lauren Shuler Donner,
quem deu forma (e rentabilidade)
à “cine-série”, nela imprimindo um
pleito inclusivo anti racismo, que
rendeu pelo menos duas obras-primas: a segunda longa, de 2003, e
«X-Men: O Início» (2011). Mas é
hora de mudanças.
Filhos do Átomo, os discípulos de
Charles Xavier, criados nos comics

por Stan Lee em 1963, tornaramse cinema como Filhos da Geração
DVD. A partir do final dos anos
1990, quando a tecnologia informática permitiu o advento das
bolachinhas chamadas de Digital
Versatile Disc, toda a memória fílmica produzida no mundo, até
aquele momento, encontrou um
escoamento (e um veio de preservação) biblioteconómico, que nos
permitiu não apenas acesso a cópias, por exemplo, de uma comédia de Harold Lloyd (1893-1971)
feita em 1919, mas também a toda
uma fortuna crítica (mais contemporânea) sobre ela: os chamados
extras. Diferentes do que se viveu
na era VHS, todo DVD era um casamento de entretenimento com
aula de História, o que alfabetizou
uma nova linhagem de cinéfilos e
reeducou o olhar dos mais velhos,
criando, em ambos, uma percepção
de que a realidade – do Presente e
do Passado, sobretudo – é mediatizada, ou seja, existe o passado

real, concreto, e existe o passado
que o cinema nos ensinou. A nossa ideia da Chicago dos gangsters
não é a Chicago dos documentos,
calcada em factos: a nossa Chicago é a de Brian De Palma em «Os
Intocáveis». Ou seja… verdade dá
lugar a simulacros. E simulacros
produzem simulações da vida, ou
seja, uma meta-vida, onde imagem
não é só um corredor que nos leva a
experiências sensíveis: imagem é a
experiência em si. E o novo X-Men
é uma delas. Das melhores.
O que a práxis do simulacro produziu foi um meta-cinema. Veja,
por exemplo, o caso de alguns de
seus maiores artesões. Pedro Almodóvar («Fala com Ela») e Wong
Kar-Wai («Disponível Para Amar»)
criaram com base em seu mergulho em mestres do cinema e do
folhetim (Vincente Minelli e Douglas Sirk, sobretudo) uma ideia de
meta-melodrama, ou seja, uma
reflexão sobre os sofrimentos do

querer calcados não em registros
do Real, mas em noções de amar,
sofrer, perder e reconquistar que o
Cinema ensinou a eles. Já Quentin
Jerome Tarantino («Sacanas sem
Lei») passou os últimos anos dedicado à lapidação do que podemos
chamar de meta-melodrama: os
geniais «Django Libertado» (2012)
e “Os Oito Odiados” (2015) não
são apreensões reais de questões
do Oeste “de verdade”, mas sim do
Oeste de cartão que Hollywood e
os spaghetti italianos nos legaram.
São “pequenas mentiras” erguidas
sobre “pequenas mentiras”, ficção
da ficção. Simulacros.

que um filme de super-herói clássico. E o talento de Sophie Turner
é essencial para isso. Temos uma
mulher fraturada, em busca de si
mesmo. Só que essa fratura esbanja
destruição por onde passa. E temos
um terrorista sem nada a perder...
só o quinhão recém-esculpido de
sua humanidade... no caso, Magneto, à cata dela, por vingança, uma
revanche que deve ser conhecida
na tela. Fassbender, numa atuação
magistral, dá a seu personagem
uma dimensão trágica shakespeariana, digna da despedida de uma
série de longas que redefiniu a cultura pop nas telas.

Embora não tenha – ainda – o peso
destes cineastas, Kinberg dá ao
canto de cisne dos X-Men a instância do meta: não o meta-quadrinho,
mas o meta-filme. Por um significativo tempo de sua duração de 1h53
minutos, «X-Men: Fênix Negra» é
mais um thriller de twist´s vertiginosos sobre responsabilidades do

Atenção para a ótima Kota Eberhardt, que vive Selene, a companheira
de Magneto. É uma aparição que
promete.
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NOS4A2
O nome Zachary Quinto talvez seja mais rapidamente
associado ao icónico Mr. Spock na rejuvenecida saga «Star
Trek». No entanto, Quinto já foi Sylar na série televisiva
«Heroes» e Oliver Thredson na série «American Horror Story:
Asylum». E ao considerar a sua mais recente incursão no
pequeno ecrã, na nova série do canal AMC «NOS4A2», na pele
de Charlie Manx, uma espécie de vampiro que se alimenta
das almas de crianças, quase que poderíamos identificar um
padrão vilanesco na escolha dos seus projectos televisivos.
MARCO OLIVEIRA

NOS4A2
ENTREVISTA

ZACHARY
QUINTO
ACTOR
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Zachary Quinto é rápido a
desmentir qualquer colagem a um
estereótipo e a explicar o porquê de
voltar a interpretar um vilão.
“Gosto de interpretar personagens
que são interessantes, dinâmicas
e complexas. Não procuro vilões
mais do que procuro qualquer
outro papel. Penso que o mais
interessante
[neste
projecto]
foi a oportunidade de entrar

fisicamente na personagem e de
me transformar nele. Essa parte do
processo foi a mais recompensadora
e a mais peculiar. Fiquei fascinado
por esta história e por dar vida a
esta história de uma forma que
senti ser única".
A nova série chama-se «NOS4A2»
(lê-se Nosferatu) e é uma adaptação
do romance homónimo de Joe Hill
para o canal AMC. Zachary Quinto

Quinto passou por Portugal na sua
tourné promocional e estivemos
à conversa com ele no Ritz Four
Seasons Hotel em Lisboa. Entrou
descontraído na sala, manga
curta vestida, e logo notámos
que o seu cabelo, que teve de ser
rapado para as gravações da série,
voltara a crescer — o que não só
lhe arrancou um sentido desabafo
de alívio — “Sim, graças a Deus!”
— como também as primeiras

gargalhadas da tarde. Uma vez
iniciada formalmente a conversa
que o trouxe aqui, o perfil da
sua personagem, o demoníaco
Charlie Manx e o seu inseparável
e misterioso Rolls Royce Wraith
de 1938, é-nos exposto da forma
como Quinto o vê e o recriou para
o ecrã.
“O interessante em relação ao
Charlie é que ele não se revê como

sendo um vilão. Ele acredita que
o que está a fazer é no melhor
interesse destas crianças e creio que
é isso que o faz ser tão retorcido.
Muito interessante também é
que ele age no seguimento do seu
próprio trauma de negligência,
abandono e abuso enquanto
criança. Ele acredita genuinamente
que está a oferecer a estas crianças
uma alternativa melhor à vida que
elas têm com os seus pais.”
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Manx atrai crianças que são
vítimas de abuso, maus tratos
e/ou negligência para o seu
carro acenando-lhes a promessa
de um local idílico chamado
Christmasland onde “é Natal todos
os dias e a infelicidade é proibida
por lei”. Pelo caminho, este Drácula
das estradas interestatais — como
o autor Joe Hill o apelida — vaise alimentando das suas almas. É
uma espécie de vampiro, mas não
muito fiel ao arquétipo clássico que
conhecemos da literária de terror.
«É
definitivamente
uma
derivação do arquétipo. Ele não
é sedento de sangue. Ele procura
reconhecimento, poder e sustento
fora dele próprio tal como fazem
outros vampiros, mas ele alcança-o
de forma diferente. O carro tem
muito a ver com isso.»
De facto, o carro, o já referido
Rolls Royce Wraith, ele próprio
utiliza as almas das jovens vítimas
como combustível. A ligação
entre carro e condutor é orgânica,
indissociável. O que, de certa
forma, suscita uma curiosidade
que nos leva a trepar a árvore
genealógica de Joe Hill, o autor
do romance que está na origem da
série. Hill é filho do consagrado
Stephen King e quase que podemos
dizer que os carros fazem parte de
uma tradição familiar (poderíamos
ir muito mais longe, mas a título
de exemplo vamos ficar-nos por
«Christine» e «From a Buick 8»,
onde as respectivas viaturas detêm
o protagonismo). No entanto, no
que toca a protagonismo, Quinto
traça facilmente as fronteiras entre

os talentos das várias gerações da
dinastia King.
“Nesta história, o Charlie é uma
extensão do carro e o carro é uma
extensão do Charlie. Eles estão
ligados por uma energia. De certa
forma, são manifestações um do
outro. Mas acho interessante que
estes temas percorram a linhagem
literária que vem do Stephen King.
Acho que o Joe honra lindamente
essa linhagem, mas também a
dirige na sua própria e poderosa
direcção. E tem a sua própria voz.
Mais até do que seria de esperar
vindo do filho de um autor tão
lendário e icónico. É como se ele
trouxesse consigo o pai, mas sem
precisar de lhe dar a mão.»
Surge, portanto, a questão de como
Joe Hill lidou com a adaptação
televisiva da sua obra, da história
da jovem Vic McQueen, uma jovem
nascida e criada em Haverhill,
Massachusetts, senhora de um
dom muito especial e talvez a única
pessoa capaz de fazer frente ao
maquiavélico Charlie Manx.
"Acho que o Joe ficou excitado
por ver a sua história adaptada e
sempre apoiou o processo. Penso
que quando foi tomada a decisão de
transformar o livro numa série de
televisão, ele alinhou com a visão
da Jami (O’Brien, argumentista
e produtora executiva) confiou
nela e apoiou-a de todas as formas
que pôde. Ele não esteve muito
envolvido numa base regular, mas
sei que ele ia lendo os argumentos,
afinal, ele é produtor executivo da
série!"

ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON
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A experiência anterior de Zachary
Quinto terá ajudado a construir a
personagem, mas o próprio Quinto
é o primeiro a admitir que a riqueza
literária da obra de Hill lhe poupou
imenso trabalho de investigação,
fazendo-o ganhar tempo para
trabalhar nos aspectos mais
práticos da sua transformação.
"Fui buscar a inspiração ao
livro. O Joe Hill escreveu um
romance incrível, na verdade.
Um livro muito convincente,
envolvente e interessante, no qual
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as personagens são totalmente
exploradas, complexas e bem
definidas. Creio que todos os
personagens que interpretamos se
formam a partir de outros que já
interpretámos antes. Como actores,
acho que é parte do processo. A
nossa experiência é cumulativa
criativa e profissionalmente. Não
de forma consciente. Não construí
este personagem em torno de
nenhum outro personagem que
já tenha interpretado antes,
mas penso que o facto de já ter
interpretado alguns vilões na

minha carreira fazem com que seja
fácil voltar."
No entanto, cada personagem
é um personagem e Charlie
Manx revelava particularidades
que actor e restante equipa não
poderiam descurar. Manter este
vilão, que chega a adquirir um
aspecto quase monstruoso num
dos seus graus mais avançados de
idade, entre barreiras credíveis
era fulcral para mater a história
dentro de determinados níveis de
credibilidade. Aos olhos de todos
os envolvidos, mesmo no seu pior,

no seu mais monstruoso, Charlie
Manx teria de continuar a ser um
homem.
"Para mim, é [importante] perceber
o que o torna um monstro.
Como actor, é preciso abordar
a personagem com algum grau
de compaixão. Acho que tem
de se fazer isso com qualquer
personagem que se interprete. Até
os monstros mais repreensíveis
e os personagens mais malvados.
Tem de se perceber porque é que
eles são como são. No caso do

Charlie, se recuarmos em busca
das origens desse mal chegamos a
um trauma infantil por resolver.
Acho que é muitas vezes esse o caso
nos monstros deste mundo. Por
isso, entender quem ele era antes
disso, o que aconteceu para ele ser
como é, é a pequena janela que, por
mais minúscula que seja, eu posso
abrir e atravessar para entrar na
personagem."
«NOS4A2» já estreou no canal
AMC, mas a Zachary Quinto não
faltam projectos para o futuro.

"Vou terminar esta press tour e
daqui a um mês começo um filme.
Depois disso logo vemos como
corre esta série; se correr bem,
talvez façamos mais episódios.
Senão, tenho um punhado de
projectos em desenvolvimento.
Além disso, tenho uma produtora
onde
desenvolvo
projectos
para o cinema e para televisão.
Também aguardo por uma nova
oportunidade de fazer teatro.
Portanto, creio que uma ou todas
essas coisas acontecerão nos
próximos seis meses a um ano."
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BLACK MIRROR

VAI-SE A ESCURIDÃO, FICA O ESPELHO
SARA QUELHAS

MILEY CYRUS

Telemóvel, computador, tablet,
iPad, televisão… o que têm estas
tecnologias em comum? O seu
fundo negro quando se desligam,
o reflexo da figura humana

no mesmo e, a um nível mais
profundo, podemos entender
essa escuridão não de forma
literal, mas antes como algo mais
subjetivo. Espelho negro, em
inglês black mirror. A série da
Netflix, criada por Charlie Brooker
em 2011, sempre teve a tecnologia
como meio refletor da ação
humana, ou potenciador daquilo
que pode ser o comportamento
humano. Cinco temporadas
depois, com um episódio
interactivo pelo meio, muita coisa
mudou na estrutura dos episódios,
mas a ideia-chave continua lá.
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Ninguém sabe muito bem quando
ou em que moldes, mas, tal como
acontece com o destino, também
«Black Mirror» é inevitável e acaba
por chegar mais cedo ou mais
tarde. Cerca de um ano e meio
depois da quarta temporada, e
seis meses após o especial «Black
Mirror: Bandersnatch», que
dividiu as opiniões da audiência,
Charlie Brooker traz para o
catálogo da Netflix três novos
episódios, numa temporada mais
curta do que as mais recentes.
Não há nenhum episódio wow
nem twists surpreendentes ao

jeito daquilo a que o criador nos
habituou, mas há uma visão muito
forte e humanizada sobre o papel
que o vício da tecnologia tem
vindo a ocupar na sociedade.
FOTO: GRAHAM BARTHOLOMEW/NETFLIX

Assim como a METROPOLIS tinha
antecipado na crítica preliminar
a «Black Mirror», da Netflix, as
opiniões negativas em relação à
quinta temporada da série criada
por Charlie Brooker não tardaram
a fazer-se ouvir. Mas, afinal, será
que o autor perdeu o jeito, ou
a audiência a capacidade de se
surpreender?

Anthony Mackie, Andrew Scott e
Miley Cyrus são os protagonistas
das três histórias assinadas
pelo criador de «Black Mirror»,
que centram a narrativa na
dependência, respetivamente,
dos jogos, das redes sociais e
no endeusamento de famosos,
traçando um perfil forte
das fraquezas da sociedade.

No entanto, não se trata
simplesmente de abordar o vício
tecnológico, mas sobretudo de
avaliar a forma como este molda
o nosso relacionamento com os
outros, a nossa rotina e nos fecha
sobre nós próprios. Quer isto dizer
que, no fundo, a quinta temporada
de «Black Mirror» se desliga
sobremaneira da tecnologia
como vilão ou contaminador de
rotinas – sendo que nunca o foi
completamente, ou pelo menos
sozinha – colocando o foco nas
personagens, nas suas escolhas e
no modo como construem os seus

relacionamentos.
É certo que «Black Mirror» nunca
descurou a componente humana
e a chamada à responsabilidade
do indivíduo, mas isso muitas
vezes acontecia com muito fogo de
artifício e revelações mirabolantes
que ninguém esperava, deixando o
espectador da série num constante
estado de ansiedade. Essa fórmula
fica aquém das expetativas
nos três episódios lançados no
passado dia 5 de junho, pelo que
o regresso de Brooker não foi
recebido tão calorosamente como
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seria desejável. Contudo, perante
o hype no que diz respeito à série,
atingir os objetivos será sempre
um fracasso anunciado. Como se
de uma utopia se tratasse: mesmo
que caminhando em direção a ela,
nunca é atingida.
Pessoalmente, acredito que «Black
Mirror» cumpriu o seu papel.
Desconcerta, incomoda, leva-nos
a identificar dependências nossas
nas personagens, afasta-nos pelo
argumento mas aproxima-nos pelo
discurso. Não nos é indiferente.

Contudo, banalizou, em certa
medida, aquilo que marcava a
diferença: fica constantemente
um nível abaixo daquele onde
poderia ter chegado, e que
carateriza alguns dos episódios
mais marcantes da série de origem
britânica. Não quer isto dizer que
a trama de Charlie Brooker tivesse
sempre de ser fantasiada ou
hiperbolizada, mas sim que o facto
de nunca seguir o caminho mais
complicado e inesperado, como
antes fazia com mestria, resulta
numa temporada de três episódios

B L AC K M I R R O R
100

METROPOLIS JULHO 2019

banais, ao invés de um momento
televisivo marcante. Culpa das
expetativas ou conformismo de
Brooker?
As mensagens estão lá, bem
fundamentadas pelo argumento,
mas sem o fator de choque
desconcertando que tornava
«Black Mirror» uma série do outro
mundo. Há qualidade, é certo, mas
é como se esta série extraterrestre
se tivesse habituado aos vícios
humanos e agora se conformasse
com a média. Um pouco ao jeito

dos restaurantes ou casamentos
onde, depois de os convidados se
embebedarem com o vinho caro,
se começa a dar do mais rasca,
esperando que eles não dêem
conta. «Black Mirror» continua a
marcar a diferença e a fazer-nos
pensar, mas já não nos assusta
ou deixa ansiosos. Esperamos
que Charlie Brooke não se tenha
despedido de vez, torcendo por
um regresso mais feliz na sexta
temporada.

Striking Vipers: o vício do jogo
Com Anthony Mackie, Yahya
Abdul-Mateen II, Nicole Beharie
Sinopse: Por esta altura, tudo o
que venha da TCKR Systems, a
empresa tecnológica e ficcional
de «Black Mirror» é de desconfiar.
Como tal, quando o presente de
uma personagem para outra vem
dessa marca, o espectador já sabe
que a ‘tragédia’ está à espreita. No
centro, dois amigos do tempo de
universidade, Danny (Anthony
Mackie) e Karl (Yahya AbdulMateen II), que se reaproximam

depois de vários anos afastados.
Enquanto conceito, o episódio
“Striking Vipers” é bastante
ousado. Charlie Brooker faz uma
verdadeira dissertação sobre a
dependência dos jogos virtuais, e a
forma como estes podem dominar
o comportamento real. Levado
ao extremo, pois claro, sem o
mínimo respeito por barreiras
sociais ou limitações criativas. A
narrativa parte de uma família
aparentemente normal, mas que
transparece alguma insatisfação
perante a repetição da rotina e
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ANDREW SCOTT

das responsabilidades, sem, no
entanto, ser capaz de quebrar este
ciclo.
Revelar o que acontece seria
estragar o episódio para quem
ainda não o viu, pelo que
escapando sorrateiramente à
storyline principal do episódio
1 da quinta temporada, há
que destacar a capacidade de
reinventar estereótipos dos jogos
– e do seu potencial no futuro. A
tecnologia passa, todavia, muito
ao lado de toda a ação, sendo
uma visão muito mais humana e
desprendida, sem o twist macabro
de outros episódios. O lado negro
desta complexa relação grupal fica
longe do expectável.

Smithereens: o vício das redes
sociais
Com Andrew Scott, Damson Idris
e Topher Grace
Sinopse: O episódio vive todo de
Andrew Scott, que interpreta o
motorista de uma empresa tipo
Uber ou Kapten, que passa os dias
junto à empresa Smithereens à
espera de clientes. Claramente
desequilibrado, rapta um
funcionário da empresa e faz uma
exigência singular: quer falar com
o CEO da empresa, Billy Bauer
(Topher Grace).
Sem surpresas, é o episódio mais
elogiado da nova temporada. Não
pela sua qualidade narrativa,
mas antes pela performance
surreal de Andrew Scott, o
Moriarty do «Sherlock» da BBC.
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O ator viaja por várias emoções e
temperamentos, transportando
sozinho este “Smithereens” às
costas. A sua personagem, de
motivação desconhecida, tenta
incansavelmente falar com Billy
Bauer, o dono de uma empresa
por detrás de uma rede social que
mantém toda a gente agarrada.
Mas porque quererá fazê-lo?
A forma como todos surgem
agarrados ao telemóvel, fechados
sobre uma realidade 2.0, é notória
nos planos das ruas, dos cafés
e dos mais variados espaços.
Este é o centro da trama, mas é
a complexidade que ganha com
Chris (Scott) que lhe atribui valor
extra e acalenta a discussão social
em torno não só das redes sociais,
mas da constante necessidade

de ter uma presença ativa num
médium alternativo. É um
episódio próximo do espírito de
«Black Mirror», mas sem força
suficiente para se tornar um dos
mais marcantes.
Rachel, Jack and Ashley Too: o
vício da fama
Com Miley Cyrus, Angourie Rice e
Madison Davenport
Sinopse: É impossível assistir a
este episódio sem nos lembrarmos
de Hannah Montana, a estrela
adolescente que marcou o início
de carreira de Miley Cyrus,
que interpreta uma pop star
na mesma linha. Em paralelo,
Rachel (Angourie Rice) lida com
a mudança de casa e de escola,
sem facilidade de ter amigos, e

cria uma ligação muito forte a
Ashley O, a cantora que admira…
Quando a estrela lança uma linha
de bonecas iguais a ela, a relação
torna-se ainda mais intensa.
Apontado por alguns como uma
força de trazer novos públicos,
graças à presença de Miley Cyrus,
acabou por ser também o mais
criticado. Charlie Brooker vai
repescar uma série de ferramentas
tecnológicas já conhecidas, como
a robotização ou a hiperbolização
do eu, sustentando o tema em
discussão nestes mecanismos.
Como já são conhecidas, não
há também uma explicação ou
a devida problematização, pelo
que são esquecíveis e, a espaços,
desaproveitadas.
Além do contexto da fama,

personificado em Ashley O, o
episódio foca também a obsessão
do público pelos seus ídolos,
nomeadamente a audiência
adolescente, que os encara como
role models. É esse papel que
o criador de «Black Mirror»
destrói, deixando à vista apenas
a figura humana, com todas as
suas fragilidades e defeitos. A
partir daí, entra o argumento e a
criatividade, mas sem a capacidade
da mais-valia que costuma
representar o universo de «Black
Mirror». Da mesma forma, tudo
se resolve em golpes de caso e em
simplificações dramáticas, sem
nenhum fator diferenciador ou de
grande surpresa.
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SAMUEL L. JACKSON

UM GRANDE ENTRE OS GRANDES DE
HOLLYWOOD
Nascido em Washington, D.C., Samuel L. Jackson
cresceu como filho único em Chattanooga, Tennessee.
Afastado do pai, que viria a morrer vítima de alcoolismo,
Jackson foi criado pela mãe, operária de fábrica, avós
maternos e restante família.
Em criança, frequentou várias escolas segregadas e
formou-se na Riverside High School, em Chattanooga,
antes de ter o sonho de ser biólogo marinho. Mais tarde,
estuda no Morehouse College, em Atlanta, Geórgia. É
aí que se junta a um grupo de teatro local para ganhar
pontos extra numa disciplina. A experiência iria mudar
a vida do jovem Samuel Jackson, que em 1972 é um dos
fundadores do “Just Us Theater”.
Jackson começa a atuar em várias peças e estreia-se na
longa-metragem «Together for Days» (1972). Após os
papéis iniciais, muda-se de Atlanta para Nova Iorque,
em 1976, e passa uma década dedicado ao teatro no
Yale Repertory Theatre. É por lá que desenvolve vários

vícios (álcool e cocaína), que o impediram de singrar na
Broadway, tendo sido substituído por outros atores em
duas peças.
Em 1981, encontra a sua “sorte” numa prestação da
peça “A Soldier’s Play”, que o levaram a ser apresentado
ao realizador Spike Lee, que o escolhe para os filmes
«School Daze» (1988) e «Do the Right Thing» (1989).
No início dos anos 90, Jackson troca a heroína pela
cocaína até dar entrada numa clínica de reabilitação
em Nova Iorque. Curiosamente, após o período de
reabilitação, o seu primeiro papel é de um viciado em
‘crack’ no filme «Jungle Fever» (1981), personagem que
o ator considerou catártico. “Era um tipo engraçado.
Quando terminei a reabilitação, cerca de uma semana
depois, estava no set e estávamos prontos para começar
a filmar”, disse. O filme foi tão aclamado que o Festival
de Cinema de Cannes de 1991 criou uma categoria
especial para ele, a de "Ator Secundário".

Samuel Leroy Jackson, 70 anos, é um verdadeiro
ícone da grande tela, nem sempre com a
notoriedade merecida, mas com fortes presenças
e personagens muito diversificadas. É um dos
mais versáteis atores da atualidade, já participou
em ‘blockbusters’, filmes de produção mais barata
e filmes independentes, granjeando muitos
grandes e bons desempenhos na sua filmografia.
PEDRO SANTOS FERREIRA
PULP FICTION
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JACKIE BROWN

PERSONAGEM NICK FURY

Em 1993, com várias comédias e dramas pelo meio,
surge a sua primeira grande produção: «Jurassic Park»
(1993) de Steven Spielberg.
Neste ano, viria a ter uma das suas melhores prestações,
dirigido por Quentin Tarantino em «Pulp Fiction»
(1993) ao interpretar Jules Winnfield.
“Saber que alguém escreveu algo parecido com Jules
para mim foi fantástico. Fiquei impressionado,
agradecido, arrogante - toda essa combinação de coisas
que podemos sentir -, quando soube que alguém me ia
dar uma oportunidade daquelas”, afirmou o ator.
Em abono da verdade, «Pulp Fiction» foi o 30.º filme
creditado na carreira de Jackson, mas fez dele uma
verdadeira estrela de cinema internacional, tendo sido
altamente elogiado pela crítica especializada.
Seguiram-se outros papéis menores na carreira do
ator, até aos sucessos de bilheteira «Die Hard with a
Vengeance” (1995) e «A Time to Kill» (1996).
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Um ano depois, retoma a colaboração com Tarantino em
«Jackie Brown» (1997) e é premiado pela sua prestação
com o Urso de Prata de Melhor Ator no Festival de
Cinema de Berlim.
Já nos anos 2000, mais concretamente no dia 13 de
junho, é homenageado com uma estrela no Passeio da
Fama de Hollywood.
O primeiro papel mais marcante da nova década é Elijah
Price (mais tarde conhecido por Mr. Glass) no filme «O
Protegido» (2000). Segue-se o regresso a Mace Windu
em «Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones» (2002).
O papel, que inicialmente era secundário, tornou-se
personagem principal, tornando-se também famoso
pelo sabre de luz roxo, nunca antes visto até então.
Nas várias colaborações em diferentes formatos,
destacam-se a voz emprestada à personagem Frozone
no filme «The Incredibles – Os Super Heróis» (2004),
que lhe valeram uma nomeação para o Prémio Annie de
Melhor Atuação por Voz.

O início do novo milénio trouxe ainda uma das suas
personagens mais icónicas: Nick Fury. A personagem da
Marvel, na sua versão “Ultimate”, foi atribuída ao ator
pelas suas semelhanças com os desenhos da Marvel.
A primeira vez que vimos Jackson na pele de Nick
Fury foi em 2008, numa cena pós-créditos do filme
«Homem de Ferro», que marcaria o início de uma longa
caminhada na pele desta personagem.
Este ano, após a estreia do filme «Homem-Aranha:
Longe de Casa» (2019), Samuel L. Jackson somará a sua
11ª aparição como Nick Fury na grande tela.
O lado B de uma estrela
Paralelamente à carreira bem sucedida na sétima arte,
Jackson casou-se com LaTanya Richardson, em 1980.
O casal conheceu-se no Morehouse College e tem
uma filha, Zoe Jackson, nascida em 1982. Em 2009,
fundaram uma instituição de caridade de apoio à
Educação.
Uma das principais curiosidades do ator é um fator

comum a todas as produções em que participa: tem
sempre que ter um campo de golfe perto do local de
rodagem do filme. O golfe, de resto, é o seu desporto
preferido, mas é também apreciador de basquetebol,
futebol americano e futebol, sendo um adepto confesso
do Liverpool.
Numa análise de carreira, pode dizer-se que apesar de
muitos grandes e bons desempenhos, foi na filmografia
de Tarantino que mais brilhou e teve oportunidade de
mostrar a sua arte, até porque muitas personagens que
desempenhou foram escritas a pensar em si.
Jackson é também um ativista pelos direitos humanos,
tendo protagonizado vários episódios na comunidade
negra de Atalanta, no final da década de 90. Tem por
hábito ser um espetador discreto e vê os seus novos
filmes junto do público para poder observar as suas
reações e melhorar a sua arte.
A melhor garantia que nos deixa é que irá filmar até
morrer.
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THE HANDMAID’S TALE
1, 2, 3… REVOLUÇÃO!
SARA QUELHAS

O

livro foi publicado por
Margaret Atwood em 1985
e, mais de 30 anos depois, esta
distopia mantém-se tão atual que
é assustador. Embora a literatura
já tenha ficado para trás, uma
vez que a história avançou para
lá da trama original logo no
final da primeira temporada, o
espírito continua idêntico. Após
uma segunda temporada muito
dura psicologicamente, que valeu
sobretudo pela evolução das
personagens, a terceira procura
galgar, finalmente, o caminho da
revolução.

Não foi um, nem dois, mas sim
três. A Hulu disponibilizou ao
mesmo tempo os primeiros três
episódios de «The Handmaid’s
Tale», que em Portugal faz parte
do catálogo do NOS Play. Se já um
é dose, três revela-se um desafio
verdadeiramente
hercúleo.
Arrasador.
Incomodativo.
Perigosamente possível. “Talvez
sejamos mais fortes do que
achamos que somos”, diz June
(Elisabeth Moss) a certa altura,
e eu não podia concordar mais
com ela. Já perdi a conta aos meus
amigos que desistiram da série por
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ser demasiado pesada, obscura e
violenta psicologicamente. Alguns
ficaram logo pelo caminho, outros
não aguentaram a brutalidade
da segunda temporada. Os que
continuam,
certamente
têm
pesadelos na noite em que veem o
episódio. E isto é sinal que Bruce
Miller, assim como Margaret
Atwood quando escreveu o livro,
está a fazer o seu trabalho.
O lançamento conjunto do trio de
episódios não é inocente. Bruce
Miller e companhia não quiseram
arriscar perder a audiência logo

no arranque, e decidiram levar
o seu tempo. Colocaram as
cartas pacientemente, de forma
complexa, consolidando tudo isso
em três episódios disponíveis
no mesmo dia. Sem pressas ou
personagens apressadas, tendo
tempo para reforçar figuras
conhecidas, como Serena (Yvonne
Strahovski) ou Emily (Alexis
Bledel), ao mesmo tempo que
revelam mais sobre Joseph
Lawrence (Bradley Whitford)
ou Beth (Kristen Gutoskie). Não
quer isto dizer, todavia, que os
acontecimentos se sucedem a

um ritmo lento, mas antes que
são explorados tanto quanto
possível, de modo a preparar os
espectadores para a temporada
que se avizinha, com atenção
a pormenores de discurso e de
método.
Depois de deixar a filha com
Emily, que foi ajudada a escapar
para o Canadá, e voltar atrás para
tentar resgatar Hannah (Jordana
Blake), June mantém-se igual a
si própria, mas é também algo
mais. Uma personagem plural,
fortalecida por encarar a luta

e destruída pelo que teve de
abandonar para ficar. O mesmo
se pode dizer de Serena, que
saiu violentada das tomadas de
posição que teve, mas é hoje uma
personagem mais forte e complexa
do que era no início da trama.
Embora o poder continue do lado
masculino, a verdade é que Fred
(Joseph Fiennes) e a República de
Gilead estão agora mais frágeis,
enquanto os revolucionários
ganham força. Algo que não é
admitido, claro, já que seria sinal
de esperança – e nesta distopia
não há espaço para ela.
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Longe vai o tempo em que Bruce
Miller tinha o conforto da escrita
de Margaret Atwood, sendo que,
desde a segunda temporada, o
criador tem navegado rumo ao
incerto, acrescentando novas
linhas a uma história publicada
originalmente em 1985 e que
se julgava concluída. Os seus
passos parecem atualmente
mais seguros, o que acaba por
transparecer na monstruosidade

que
a
interpretação
de
Elisabeth Moss. A atriz está
num outro nível competitivo,
bem acima de qualquer outro
profissional
de
momento
em TV. Seja em silêncio, em
diálogos mais acesos ou em
jogadas de ‘xadrez’ com ela ou
à sua volta, a complexidade de
June é imaginada ao detalhe,
ao mesmo tempo que o resto da
série vai evoluindo.
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PARA SER TERROR,
BASTA SER POSSÍVEL
Embora se trate de uma ficção
distópica, «The Handmaid’s Tale»
deixa-nos desconfortáveis, já que,
apesar de empolar os problemas
sociais, a sua concretização tem
réstias de possibilidade. Numa
altura em que presidentes querem
levantar muros e o poder é
controlado por um grupo reduzido,

onde poucos definem o destino de
muitos, uma nova ditadura não
parece provável, mas também
não é impossível. Uma mensagem
ameaçadora que fala especialmente
com povos como o português, onde
a ditadura não foi ultrapassada
assim há tanto tempo. Afinal,
1974 foi só há 40 anos – em termos
históricos, é um período curto.
As duas primeiras temporadas
assentaram muito no medo, algo

que contribuiu sobremaneira para
as desistências da audiência, tal
a ferocidade do argumento. Sem
hesitações na hora de ‘castigar’
as suas personagens, principais
ou não, a série protagonizada
por Moss nunca deixou o público
assumir nada como certo.
Nem a própria liberdade, ou a
possibilidade de a atingir. E,
quando Moira (Samira Wiley) ou
Emily a atingem, a verdade é que

o mundo livre não é algo tão fácil
de voltar a encarar quanto isso.
As mulheres já não são o que eram
e, dúvidas houvesse, a diferença
está-lhes marcada no corpo pela
violência que sofreram. Voltar a
encarar amigos ou recuperar os
destroços de relações familiares e
amorosas é arrebatador. Será que
há vida depois do trauma? Ou a
vida, a que valia a pena viver, já se
foi?
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Consciente
de
toda
esta
complexidade, a narrativa avança
a partir daí, construindo uma
corrente de esperança cada vez mais
forte. Muitas das tentativas são
abafadas, de modo a não reconhecer
a existência destas correntes
reaccionárias, mas é inevitável
encontrar novos grupos e planos
para atacar Gilead. Apesar de todas

as feridas, físicas e psicológicas,
que as mulheres (sobretudo) vão
sofrendo, a esperança vai ecoando
cada vez mais alto, e as personagens
vão perdendo o medo. Ou melhor,
este continua lá, mas valores mais
altos se levantam e levam-nas a
combatê-lo. Afinal, o que se tem a
perder quando já se perdeu tudo?
E é de tudo isto que ‘bebe’ a nova
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temporada de «The Handmaid’s
Tale», uma ficção explorada ao
extremo da possibilidade, que
encontra
semelhanças
com
a realidade e com o futuro.
«The Handmaid’s Tale» é um
destino quase pós-apocalíptico e
certamente distante, mas a sua
probabilidade, mesmo que ínfima,
é algo que inquieta. Isto é mais do

que TV, é uma aula de humanidade,
consciencialização e alertas para as
ameaças que vivem nas entrelinhas.
COMPETIR PARA QUÊ?
É TUDO DE ELISABETH MOSS
Yvonne Strahovski merece muito
uma distinção por «The Handmaid’s
Tale», mas esta tarda a chegar. Para
piorar a sua situação, irá competir

em várias cerimónias com Meryl
Streep, por «Big Little Lies». É
entrar para perder, certo?
Mas, apesar da qualidade da
generalidade do elenco da série do
NOS Play, este é o papel da vida de
Elisabeth Moss, desde a primeira
temporada. Após arrebatar a
competição
pelos
primeiros
episódios, a falta de consenso na

segunda também a prejudicou,
ainda que isso não signifique que
a qualidade da sua prestação tenha
baixado. Perante a metamorfose
que se prevê para a sua June, há
um sem fim de possibilidades para
a sua interpretação, o que a deverá
voltar a colocar no topo das atrizes
de TV. De onde, diga-se, nunca
devia ter saído.
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JIM JARMUSCH

UM ESTRANHO NA AMÉRICA
Cineasta, argumentista, ator e músico originário de
Akron, no Ohio, Jim Jarmusch mudou-se para Nova
Iorque, em 1971, perseguindo o sonho de ser escritor, e
ingressou na Universidade da Columbia, onde estudou
literatura americana e inglesa. Antes de concluir
a formação, mudou-se para Paris com intenção de
aprofundar os conhecimentos em literatura francesa e
foi nessa fase que descobriu o fascínio pelo cinema ao
frequentar a Cinemateca.

Antes de abandonar a Universidade de Nova Iorque,
Jarmusch aprendeu muitos aspetos técnicos que seriam
úteis mais tarde, mas teve que reaprender a trabalhar
com os atores. Tal como o seu ídolo John Cassavetes,
Jarmusch é um realizador muito orientado para os
atores e as personagens. Ele imagina uma personagem
e desenvolve-a pensando num protagonista e só depois
é que desenvolve o enredo, numa fase criativa que é
partilhada com o próprio ator.

Regressou a Nova Iorque e foi admitido no curso de
cinema da Universidade. Mais tarde considerou que
foi um desperdício de tempo e que teve de desaprender
muitas coisas que lhe ensinaram. Ainda assim foi ali
que conheceu o lendário cineasta Nicholas Ray e Tom
DiCillo, que viria a ser o diretor de fotografia dos seus
primeiros filmes, «Sempre em Férias» (1980) e «Para
Além do Paraíso» (1984).

O seu projeto final de curso, «Sempre em Férias» (1980),
é um filme semiautobiográfico, uma deriva de um
homem em Nova Iorque que está à procura do sentido
da vida. Depois Jarmusch começou a desenvolver «Para
Além do Paraíso» (1984) – originalmente filmou uma
curta de meia hora, «Stranger Than Paradise» (1983) a
partir de imagens filmadas e oferecidas pelo cineasta
alemão Wim Wenders. Essa curta com duração de meia
hora tornou-se na primeira parte de «Para Além do

As personagens andam à deriva no seu cinema,
deliberadamente desencaixadas. Breve biografia
de um cineasta que regressa com um filme de
género, «Os Mortos Não Morrem», já em exibição
nos cinemas nacionais depois de ter estreado
mundialmente na noite de abertura do 72º
Festival de Cannes.
TIAGO ALVES
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Paraíso», um ‘road-movie’ sobre uma chegada e uma
falsa partida, marcado por um fatalismo que leva as
personagens ao ponto de não retorno.
O filme definiu o estilo de Jarmusch, com os planos
longos e poucos movimentos de câmara. Ganhou a
Câmara de Ouro no Festival de Cannes, em 1984,
atribuída a uma primeira longa-metragem, e provou
que um filme independente poderia ter uma carreira
comercial.
Jarmusch expandiu a ideia de filosofar sobre o mundano
e o quotidiano no seu próximo filme, «Vencidos Pela
Lei» (1986). Descrita pelo cineasta como uma ‘comédia
neo-beat-noir’, apresenta os músicos John Lurie e Tom
Waits e o famoso ator italiano Roberto Benigni como
três homens que escapam de uma prisão na Louisiana.
«Vencidos Pela Lei» prolonga o fascínio de Jarmusch
pelas pessoas que vivem na margem, examinando
indivíduos que não se encaixam nem estão interessadas
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em perseguir o sonho americano. Eles são estrangeiros,
em certo sentido, no seu próprio país.
Seguiu-se a curta-metragem «Coffee and Cigarettes»
(1986), onde Jarmusch dirigiu novamente Roberto
Benigni contracenando com Steven Wright. Cinco
chávenas de café, dois cinzeiros e uma conversa entre
dois estranhos. O mesmo dispositivo serviria «Coffe
and Cigarettes 2» (1989).
Jarmusch continuou a olhar a América através de
olhares inabituais com o estruturalmente ambicioso «O
Comboio Mistério» (1989), composto por três histórias
que ocorrem simultaneamente, ligadas por um hotel de
Memphis e, claro, a música de Elvis Presley. O elenco
era excêntrico e global: Steve Buscemi, dos Estados
Unidos, Nicoletta Braschi, de Itália, Joe Strummer, de
Inglaterra, e Youki Kudoh, do Japão.
Nesta fase Jarmusch já tinha estatuto para filmar

em Hollywood. Rejeitou mas começou a envolverse com atores mais conhecidos. Em «Noite na Terra»
(1991), contou com Winona Ryder, Gena Rowlands e
Rosie Perez. O filme é dividido em cinco histórias que
ocorrem todas ao mesmo tempo, mas em diferentes
cidades do mundo, com a ação restrita a percursos de
táxi. Jarmusch usa esses encontros para desencadear
discussões interessantes e divertidas.
«Noite na Terra» transforma estas viagens mundanas
em algo especial e contraria o cliché da rotina boçal dos
taxistas, oferecendo comoventes perspetivas sobre a
condição humana.
O próximo filme de Jarmusch marcou uma evolução
significativa para o cineasta. «Homem Morto» (1995)
manteve o estilo coerente das obras anteriores mas
podia ser caraterizado, neste caso como um western. O
filme continuou a revelar o interesse por um individuo
marginal, William Blake (Johnny Depp), um foragido que

encontra Nobody (Gary Farmer), um nativo americano
que o ajuda a preparar-se para uma jornada mística,
quase metafísica. Através da personagem de Nobody,
Jarmusch apresenta-nos um índio que não encaixa no
estereótipo do selvagem ameaçado, do jovem puro ou da
força da natureza que se opõe ao progresso. Neil Young
compôs a banda sonora e, posteriormente, Jarmusch
realizou dois vídeos do cantor e o documentário «Year
of the Horse» (1997).
«Homem Morto» estreou no Festival de Cannes e
suscitou o interesse da Miramax do magnata Harvey
Weinstein, só que o produtor quis alterar o filme para
facilitar a distribuição. Jarmusch recusou, o acordo não
foi fechado e o fracasso de «Homem Morto» ditou uma
pausa de quatro anos até surgir o filme seguinte.
«Ghost Dog – O Método do Samurai» (1999) levou
Jarmusch a contar uma história sobre uma personagem
simpática com um estilo de vida e trabalho violento. Ele
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GIMME DANGER

escreveu o papel desta personagem especificamente para
Forest Whitaker, um ator que admirava e com queria
trabalhar há já algum tempo. Jarmusch aproximou-se
de Whitaker e descobriu que o ator estava interessado
em filosofia oriental e artes marciais, o que ditou o
rumo da personagem. Neste filme, Whitaker interpreta
um assassino que segue devotamente o código samurai.
«Ghost Dog –O Método do Samurai» também é uma
continuação dos temas que Jarmusch explorou em
«Homem Morto», no sentido em que ambos os filmes
envolvem o ciclo de vida e morte. No entanto, enquanto
William Blake era um personagem impassível, o samurai
tem um código específico que segue escrupulosamente.
A ideia das curtas-metragens «Café e Cigarros» foi
alongada num filme com Iggy Pop e Tom Waits, os
White Stripes, Bill Murray e os Wu-Tang Clan, Alfred
Molina e Steve Coogan, Roberto Benigni e Steven
Wright e Cate Blanchett - músicos e atores sentaramse com Jim Jarmusch a uma mesa para conversar em
torno de «Café e Cigarros» (2003). Fotografados a preto
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(café) e branco (cigarros), eles falam sobre os efeitos da
nicotina, o vício do café, sobre tudo e sobre nada, numa
série de conversas mais ou menos improvisadas, mais
ou menos absurdas, mais ou menos pessoais.
Bill Murray vestiria a pele de um ‘Don Juan maladroit’
no que diz respeito a mulheres em «Flores Partidas»
(2005). Quando ele é abandonado pela sua namorada
mais recente, ele recebe uma carta anónima de uma
antiga namorada dizendo-lhe que é o pai de um filho
adolescente que decidiu ir procurá-lo. Curioso, ele
assume a iniciativa e parte à procura das prováveis
mães desse filho, reencontrado as antigas paixões e
percebendo que é um homem solitário.
Depois de uma pausa de quatro anos, Jim Jarmush
regressou com «Os Limites do Controlo» (2009),
sobre um homem marginal, um solitário em viagem
por Espanha. O que nos é dito é ele que está prestes a
terminar um trabalho ilícito e que tem um destino. É
um filme que percorre essencialmente a consciência

deste homem, habitado por personagens sem nome
encarnadas por um leque invejável de atores (Isaach De
Bankolé, Tilda Swinton, Bill Murray, John Hurt e Gael
García Bernal).
A incursão num género definido aconteceu novamente
com «Só os Amantes Sobrevivem» (2013), sobre Adam
e Eve, um casal de vampiros que vive em Detroit, nos
Estados Unidos, e cuja história de amor perdura há já
vários séculos. Ele é um músico cínico e atormentado,
descrente na humanidade, e ela vive em Marrocos
entregue ao prazer da leitura.
O seu segundo documentário, «Gimme Danger» (2018)
foi dedicado aos The Psychedelic Stooges – The Stooges,
a banda norte-americana de Iggy Pop, o enérgico
padrinho do punk. O filme assume um dos temas
mais conhecidos da banda e constrói uma perspetiva
documental sobre a obra, a trajetória e o impacto que
teve na cultura musical.

Em «Paterson» (2018), Adam Driver interpreta um
motorista de autocarro na cidade de Paterson, em Nova
Jérsia. O filme é sobre a sua rotina diária e a existência
tranquila com a sua namorada e o cão. Um filme
melancólico e poético, ao ritmo dos triunfos e derrotas
do dia-a-dia, sete dias por semana, e a poesia a revelar-se
nos mais pequenos e deliciosos pormenores. Jarmusch
compôs a banda sonora, algo que não fazia numa ficção
desde o seu primeiro filme «Sempre em Férias» e «O
Estado das Coisas» (1982), de Wim Wenders.
A sua simpatia por personagens sente-se na identidade
de cada ‘zombie’ e das potenciais vítimas de «Os
Mortos Não Morrem» (2019), um filme apocalíptico
assumidamente cómico e de género. O que ele nos
mostra é a humanidade à deriva perante o colapso
ambiental do planeta. Estamos mais mortos do que
vivos.
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TODD SOLONDZ
Todd Solondz é um dos realizadores em foco, e um dos grandes
convidados, da 27ª edição do Curtas Vila do Conde – Festival
Internacional de Cinema. Antes de apanhar o avião para poder
acompanhar a retrospetiva do seu trabalho e para conversar com o
público português, o cineasta tirou 15 minutos do seu tempo para
uma conversa telefónica com a METROPOLIS.
SARA AFONSO

TODD SOLONDZ
ENTREVISTA

TODD
SOLONDZ
REALIZADOR

Uma curta viagem ao mundo
de um realizador que já
foi coroado como uma das
maiores referências do cinema
independente americano, mas
que valeu todos os minutos. À
parte do seu espírito irónico e
controverso, ficámos a saber que
não tem telemóvel, que gosta de
viver no seculo XX, e que os seus
filhos só estão autorizados a ver
os seus filmes quando tiverem
35 anos. Isto e muito mais!
SARA AFONSO
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WELCOME TO THE DOLLHOUSE

Às 14h de Portugal, e depois de
algumas noites mal dormidas
e surtos de nervosismo, ali
estávamos, ansiosos para
estabelecer contacto com o
realizador americano, conhecido
por filmes tão polémicos, como
realistas, e tão amargos como
um fruto tropical que pica de
tanto maduro e doce que é. À
hora marcada, e depois de avaliar
se tudo estava em segurança e
sem possibilidade de erro, várias
vezes, aguardávamos, segundo a
segundo, para finalmente ouvir
o sinal de ligação. Bastaram
dois toques e ouviu-se uma
voz arrastada, mas muito
ponderada e focada, simpática
até. Cumprimos ao detalhe os 15

minutos concedidos e tentámos
fazer a viagem de uma vida que
começou quando era bem pequeno.
O INÍCIO
Na realidade, quando era criança,
Todd Solondz queria ser tudo
menos realizador. “Quando era
muito novo, eu tinha pensado
ser um rabi. Depois, e em idades
diferentes, eu queria ser coisas
diferentes, mas certamente que
nunca quis ser realizador quando
era criança. Não cresci num
mundo em que fosse possível
ser realizador. Na verdade, nem
sabia o que era um realizador.
Tinha diferentes ambições, tinha
a fantasia de vir a ser músico ou
imaginava que seria um escritor.”

Talvez por isso o seu próximo
passo tenha sido a

que realmente me interessei pelos
filmes.”

inscrição no curso de literatura
inglesa em Yale, de onde resultou
a escrita de alguns guiões e onde
realmente despertou para o
cinema. Aliás, o impacto outrora
atribuído a filmes como «Música
no Coração» e «Chitty Chitty
Bang Bang», os únicos que os pais
conservadores dos subúrbios de
Nova Jersey lhe permitiam ver,
foram substituído por Godard,
Capra, Kurosawa, Truffaut e
outros, que conheceu nos clubes
de cinema da faculdade. “Sou um
homem de sorte, mas realmente
só descobri a realização na altura
da faculdade. Ou seja, só aos 18 é

Decidiu, então, viajar para Los
Angeles com alguns dos seus
guiões, mas nada aconteceu e
rapidamente chegava a Nova
Iorque, a sua cidade de sonho
e onde vive atualmente, onde
se inscreveu na Escola de
Cinema. Através das curtas que
realizava na escola, rapidamente
conseguiu chegar aos escritórios
dos grandes estúdios de LA, da
Century Fox e da Columbia, não
aproveitando os contratos que lhe
propuseram. Acabou a realizar
a primeira longa-metragem,
«Fear, Anxiety & Depression»,
em 1989, quando tinha 29 anos,
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DARK HORSE - DIÁRIOS DE UM FALHADO

mas a crítica arrasou com o jovem
estreante, que além do argumento
e realização, era igualmente o
protagonista da história, ao lado
do ainda novato Stanley Tucci.
Foi aí que pôs de lado a carreira
de realizador para se dedicar a
dar aulas de inglês a emigrantes
russos.
DEPOIS DA CURTA CARREIRA
DE PROFESSOR DE INGLÊS
Apesar de ser feliz nessa função,
cedo percebeu que não seria
essa a sua profissão até à velhice
e, seis anos depois, em 1995,
realizava a sua longa-metragem
que voltaria a ganhar o respeito
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do meio e a admiração do público,
tendo mesmo vencido o prémio
do público no Festival de Cinema
de Sundance, entre muitos outros
festivais. Tratava-se de «Welcome
to the Dollhouse», que também
estará em exibição no Festival
de Curtas de Vila do Conde. A
história da miúda vítima de
bullying na escola, que lutava
tanto por atenção em casa e na
escola, e que acaba a sujeitar-se ser
vítima de violação, vincava a veia
irónica e desestabilizadora, mas ao
mesmo tempo terna e humana, de
Todd Solondz.
“Fazer filmes não é fácil para mim.
É sempre muito stressante. Por

isso, sempre que vou fazer um
filme tem que ser algo realmente
importante para mim. E tem de
ter uma componente emocional
que faça a diferença e que seja
importante. E por isso tenho de
ter uma ligação emocional muito
forte com a história e com as
personagens, para poder fazer o
filme. Por isso, desde que exista
uma certa ironia ou comédia,
nada disso teria sentido se não
estivesse enraizado numa emoção,
numa agitação, dor ou sofrimento
das minhas personagens”,
afirma calmamente o realizador,
pensando em cada palavra que
pronuncia ao telefone.
Três anos depois, é a vez de

«Felicidade», com Philip Seymour
Hoffman, Lara Flynn Boyle, Jon
Lovitz, Dylan Baker e Camryn
Manheim nos principais papéis,
num enredo que envolvia
pedófilos, tarados sexuais,
casais com crises de meia
idade, mulheres fatais e outras
personagens que, no final, apenas
procuravam a tão ambicionada
felicidade.
Movimentando-se em contextos
socioculturais muito específicos
das décadas de 1980 e 1990, e
envolvendo os conhecimentos
da classe média que tinha
vivido na sua própria infância e
adolescência, quando confrontado

com a questão sobre as novas
gerações e os novos hábitos
gerados pelo advento da
tecnologia, Todd Solondz não
deixa de ser surpreendente: “Eu
sou realmente de outra época. Eu
nem sequer tenho um telemóvel.
Gosto de viver no seculo XX de
certa maneira, embora eu até
goste do e-mail. Aliás, eu prefiro
e-mail ao telefone, porque é muito
silencioso e não toca, mas não
tenho redes sociais, não tenho
Twitter. Na verdade, até existe um
www.toddsolondz.com, mas não
sou eu. Então, não tenho qualquer
envolvimento nisso e, na verdade,
não tem qualquer importância ou
interesse para mim”.

EMOÇÃO VS FATOR
TECNOLÓGICO
Talvez por isso, as suas
personagens, como a do professor
Dave Schmerz (Danny DeVito),
em «Wiener-Dog – Uma Vida de
Cão», de 2016, já usem telemóveis,
mas a história nunca depende
do fator material, e sim da carga
emocional. “Eu entendo que esta é
uma época que é muito importante
para muitas pessoas e claro que
tem um grande impacto do ponto
de vista político na forma como
o mundo opera, mas eu estou
sempre mais interessado no
carácter emocional humano que
nos caracteriza e, nesse sentido,
a tecnologia é relevante e terá um
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WIENER-DOG - UMA VIDA DE CÃO

impacto na história, mas não é aí
que está o meu foco”, acrescenta o
realizador e argumentista.
Também em «Wiener-Dog – Uma
Vida de Cão», Todd Solondz faz
algo que é notório em outros
trabalhos seus. Recupera
personagens e dá-lhes uma
nova cara e mais anos de vida.
É o caso de Greta Gerwig, que
assume o papel de Dawn Wiener,
a adolescente de «Wellcome to
the Dollhouse» e Kieran Culkin,
o rufia Brandon McCarthy, que
se reencontram anos mais tarde.
Quando pensamos que toda esta
alquimia é propositada, a resposta
não podia ser mais desarmante:
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“Quando fiz o «Wellcome to the
Dollhouse» não antecipei que
iria trazer novamente estas
personagens noutro filme. Ou seja,
não foi premeditado.” No entanto,
logo a seguir, a sua sensibilidade
dá o tom certo à resposta que
esperávamos: “Quantos mais
filmes eu faço, mais personagens
eu crio, e tornou-se um prazer
trazê-las de volta e brincar com
elas de outra forma. Percebi que
seriam úteis e interessantes para
as histórias que eu criava”. Para
logo rematar, novamente sem
piedade: “Mas isso não faz parte
de um grande plano. Apenas
pareceu funcionar bem dessa
forma”.

O PAPEL DA NETFLIX
Com uma média de intervalo de
três anos, depois de «Felicidade»
(1998), o realizador americano
realizou «Conta-me-Histórias»,
em 2001, «Palindromes», em
2004, «A Vida em Tempo de
Guerra», no ano de 2009, «Dark
Horse – Diários de Um Falhado»,
em 2011, o documentário «Venice
70: Future Reloaded», em 2013,
e «Wiener-Dog – Uma Vida de
Cão», em 2016. Assim, em 2019, e
mantendo a métrica, «Love Child»
deveria ser o próximo, mas o
eterno problema do financiamento
mudou-lhe os planos. “Sempre foi
difícil encontrar financiamento
para os filmes. É sempre um

grande desafio se não estiveres a
trabalhar com grandes estúdios ou
“no sistema”. Espero filmar algo
muito em breve, mas até estar a
filmar, não sei se vai acontecer e,
por isso, neste momento apenas
tenho esperança de poder fazer
uma ou duas coisas no próximo
ano”, reflete.
Seria esta a oportunidade para
plataformas como a Netflix
intervirem, de forma a ajudarem
o cinema independente? “Na
verdade, existe um mais e um
menos nessa questão. No ano
passado, era suposto fazer um
filme com a Penélope Cruz
e o Edgar Ramiréz, mas não

conseguimos reunir dinheiro
suficiente e a Netflix não nos
salvou nessa altura. Por isso,
não sei como pode facilitar
ou ajudar, mas pessoalmente
prefiro ver filmes numa sala de
cinema sabendo que isso é um
anacronismo e que atualmente os
jovens preferem ver os filmes em
casa, no seu iPad, no telemóvel ou
no computador”.
Pai de dois filhos, e tendo feito
sempre filmes à volta de questões
controversas, como lida Todd
Solondz com a questão de eles
verem os seus filmes? “Eles sabem
que não estão autorizados a verem
os meus filmes até terem 35 anos.

São muito bem-comportados.
Sabe, eu mantenho uma espécie
de pequeno “diário” de tudo o que
dizem e o material que me dão
é muito mais cativante do que
aquilo que eu possa criar. Vamos
ver o que acontece com eles. Eles
agora têm 10 e 8 anos.”
O FUTURO
Apoiando-se na vida real, naquilo
que as situações à sua volta lhe
proporcionam ou suscitam,
«Love Child» mantêm-se como
o seu próximo projeto, mas
“com um novo cast”. Adotando
algumas das superstições de
outros realizadores, também
ele não pretende revelar mais
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pormenores sobre o futuro. “Tenho
outro projeto que devo filmar no
próximo ano, mas eu não gosto de
falar para não trazer má sorte para
mim, por isso, vamos ver de onde o
dinheiro vem e depois poderão ver
o filme.”
E apesar de dizer que é stressante
e aborrecido filmar, na verdade,
é a sua essência que comanda.
“Todos os meus filmes foram
muito difíceis para mim de fazêlos, mas não tenho qualquer
arrependimento. Na verdade,
tenho muito orgulho neles. É
muito gratificante poder mostrar
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estas histórias, que eu penso que
ninguém teria contado se eu não
o fizesse. E por isso, olho para
a gratificação que me dá poder
partilhar estas histórias e tento
focar-me nisso e esquecer o quão
horrível é a experiência”, reflete.
O realizador que prefere ter “um
romance com o cinema em si,
com a sala escura do cinema, e o
projetor”, disse-nos, ainda, que
não sente falta da sua infância,
que obviamente teve coisas boas
e más, mas que está “feliz por
ter envelhecido”, acrescentando:
“Gosto de ser velho. E sou um
sortudo por ser velho, e não

sinto a falta da infância. Mas é
claro que essa é a fonte de tanto
material para mim enquanto
realizador”.
PORTUGAL E PROPÓSITO
Tentando falar algumas palavras
em português, Todd Solondz
revela estar muito entusiasmado
com a sua primeira viagem
a Portugal. “Quando me
convidaram eu pensei: ‘oh meu
deus, eu nunca estive em Portugal,
e julho parece-me ser uma ótima
altura. Estou muito contente.”
Relativamente ao público que
vai “enfrentar” durante a sua

visita, na sessão de encontro
com o público do festival, a
decorrer no dia 10 de julho, no
Teatro Municipal de Vila do
Conde, além da apresentação de
um dos seus filmes na iniciativa
Summer School da Escola das
Artes da Universidade Católica,
o realizador “não tem nenhuma
mensagem para o público, mas
se eles tiverem questões, vou ter
todo o prazer em responder-lhes
o melhor que puder.”
Quanto ao seu propósito nesta
vida, Todd Solondz sente-se
igualmente “muito sortudo”,

apesar de não saber se este é
o seu propósito. “Não sei se
tenho uma missão, mas sei
que sou muito sortudo por ter
descoberto algo que é importante
para mim e que eu adoro fazer,
e que posso realmente fazer.
Embora eu acredite que é uma
ilusão o sentido de propósito,
tal como muito da vida é uma
ilusão, o facto de poderes fazeres
o que te dá prazer, isso dá-te
um significado possível neste
mundo”.
Nas palavras de uma das suas
personagens, tudo se resume a

“What if?”, “Then, what?”. “Essas
palavras não são minhas, mas é
isso mesmo.”
PS: Convidámo-lo para visitar
outro local em Portugal, à beiramar. “Agradeço muito, pois
geralmente tiro proveito de todos
os convites que me fazem”. E
termina dizendo “Obrigado”!
Obrigado, nós, Todd, por não
ter medo de mostrar com tanta
graciosidade e ironia, o lado mais
escuro do ser humano quando
procura afinal o ponto mais
valioso, luminoso e gratuito: o
amor.
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O ENIGMA
DE STIGWOOD
Hoje pouco lembrado pela
comunidade cinéfila, dado o
facto do seu trabalho artístico
mais
significativo
estar
associado à indústria da música,
Robert Stigwood (1934-2016)
está sendo redescoberto como
um produtor emblemático para
a história da cultura pop graças a
uma série de eventos, entre eles
uma mostra na Cinemateca do
Museu de Arte Moderna (MAM)
do Rio de Janeiro, no Brasil.
É uma forma de decifrar essa
esfinge da produção.
RODRIGO FONSECA
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Só o facto de ter produzido «Gallipoli»
(1981), espécie de “Deus e o Diabo na
Terra do Sol” do cinema novo australiano,
já seria suficiente para tornar a carreira
de Stigwood digna de respeito, sem
contar os créditos que recebeu por
«Bugsy Malone» (1976) e «Evita» (1996),
ambos do (hoje injustiçado) inglês Alan
Parker. Na sua trajetória na produção
de espetáculos musicais, carreiras
fonográficas e filmes ele ainda deu a
Norman Jewison a chance de rodar
«Jesus Cristo Superstar» (1973) e uniu
forças com o mefistofélico Ken Russell
(1927-2011) para levar «Tommy», a ópera
roqueira, às telas. Porém o que tornou
Stigwood um personagem memorável
para a cultura pop foi o trinômio
formado por ele, Olivia Newton-John
e John Travolta numa seleção de oito
filmes, lançados de 1977 a 1983, que
reinventaram a representação da era

disco, da inocência das baladas da
década de 50 e até a cultura country. O
ponto comum: um heroísmo malandro,
próximo ao dos heróis picarescos da
cultura ibérica, que usavam a manha
da vivência das ruas a fim de driblar as
adversidades, e um tom quase fabular
situações românticas.
Tudo começou quando Travolta,
egresso de um sucesso de TV («O
Rapaz na Redoma»), foi escalado para
protagonizar uma versão para as telas do
artigo de jornal “Tribal Rites of the New
Saturday Night”, de Nik Cohn, dando vida
a um ás da dança nas discotecas de NY:
Tony Manero. John Badham, um diretor
de TV inglês conhecido pelo telefilme
«Isn't It Shocking?» (1973), assumiu o
projeto. “Já nas primeiras conversas
com Stigwood chegamos a um acordo
de que deveríamos rodar essa ficção

como se fosse um documentário, com
o uso de câmara na mão, para transmitir
uma liberdade e um desprendimento de
olhar capaz de traduzir as inquietações
da juventude de então, que fazia das
casas noturnas a rede social dos anos
1970”, conta Badham, em entrevista à
Associação de Críticos do Rio de Janeiro
(ACCRJ).
Sob a fina direção de Badham, o projeto,
batizado de «Febre de Sábado à Noite»
[foto], custou US$ 3 milhões e faturou
US$ 237 milhões, valendo a Travolta
uma indicação ao Oscar, o que fez dele o
astro jovem do momento. Mina de ouro
viva, o rapaz não podia sair do escopo
de Stigwood, que resolveu capitalizar
em cima do sucesso do ator como cantor
(no LP “Whenever I’m away from you”),
selecionou-o para um musical. A atração
escolhida para fazer Travolta dar seus

dós de peito nas telas foi a versão de um
espetáculo musical de 1971, “Grease”.
E para fazer frente a ele, era necessária
uma jovem igualmente carismática,
que Stigwood foi buscar à sua Austrália
natal: Olivia Newton-John. Embora seja
inglesa de berço, nascida em Cambridge,
Olivia foi viver em solo aussie aos cinco
anos. Fez um teste para o papel de
Sandra Dee numa cena de drive-in na
qual não conseguiu abrir mão de seu
sotaque outback. A saída de Sitgwood:
transformar a sua personagem numa
australiana transferida para um colégio
americano dos anos 1950. Orçado
em US$ 6 milhões, esta produção da
Paramount dirigida por Randal Kleiser
faturou US$ 395 milhões nas bilheterias.

as plateias: Travolta em «Momento a
Momento» (1978), que era projeto do
produtor; Olivia em «Xanadu» (1980),
hoje um cult, que ficou aquém das
receitas esperadas. O celebrado «O
Admirador» (1981), com Lauren Bacall,
limpou a imagem de Stigwood com a
indústria, pois ele tinha em mãos um
projeto de respeito. Mas ele não largou
Travolta, apostando no apelo rural de «O
Cowboy da Noite» (1990) e na volta de
Tony Manero em “Staying alive” (1983),
dirigido por Sylvester Stallone. Mas o
prestígio do filme original ficou para
trás. No mesmo ano, Olivia e Travolta
uniram forças em «Milagre de Amor»,
de John Herzfeld, mas o retorno de
bilheteria também não veio.

Stigwood parecia um midas naquele
momento, até que seus astros
fracassaram no corpo a corpo com

Mas escolhas infelizes e desacertos com
o paladar do público não tiraram o vicio
do legado desse trio.
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REALIZADOR

JOSÉ BARAHONA

ALMA CLANDESTINA
As feridas deixadas pela cruel
ditadura brasileira (1964-1985)
continuam abertas no corpo
e na alma das vítimas que lhe
conseguiram resistir, vozes que
ficaram para contar o que os
regimes querem apagar. Outras
sucumbiram, dilaceradas por um
sofrimento intolerável, como
Maria Auxiliadora Lara Barcelos,
que inspira este documentário
experimental que cruza
investigação e dramatização.
José Barahona confirma-se
como um dos mais interessantes
cineastas “luso-brasileiros”,
atento ao passado invisível que
pode condenar ao esquecimento
uma época fundamental da
história do Brasil, numa altura

em que acredita ser urgente
rememorar o que não pode voltar
a acontecer. O apelo emotivo
da estreia no Doc Lisboa em
2018, em vésperas da segunda
volta das eleições presidenciais
brasileiras, viria a ganhar um
sabor amargo na Mostra de São
Paulo no dia seguinte à vitória de
Jair Bolsonaro, que o realizador
não hesita em adjectivar…
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Porque escolheu a personagem
da Maria Auxiliadora Lara
Barcellos (Dora, para os
amigos) de entre outras
conhecidas guerrilheiras que
combateram a ditadura, por

exemplo a Dilma Rousseff, a
Vera Sílvia Magalhães, a Lara
Lavelberg, a Marilene VillasBoas Pinto, ou a veterana
Inês Etienne Romeu, todas
igualmente torturadas ou
mortas?
José Barahona: Na verdade isto
foi um presente, foi um desafio do
jornalista brasileiro Jorge Melo,
que me perguntou se eu queria
fazer um documentário sobre a
Maria Auxiliadora, e eu disse que
sim. Ele é investigador do período
da ditadura e ficou fascinado com
a sua história. Ele deu-me um
roteiro, foi o meu braço direito
durante todo este processo, até
porque, sendo eu português, não
tenho a autoridade para falar sobre

este assunto como um brasileiro,
porque não vivi esse período nem
os meus pais o viveram.
Existe outro documentário já
com alguns anos, falado em
sueco, onde surgem filmagens
da Maria Auxiliadora …
JB: Esse filme é feito pelo Luís
Alberto Sanz, que foi amigo do
casal [da Dora e do segundo
marido, Guareny] e esteve com
eles no exilio n Chile. A seguir,
[golpe de Pinochet, 1973]
quando eles partem para Berlim,
ele vai para a Suécia onde fica
durante uns anos e adquire a
nacionalidade.

voz à encenação (lidos pela
actriz Sara Antunes), foram
recolhidos de onde?
JB: Pela primeira vez a família
disponibilizou o espólio, eram
muitas cartas, foi a maneira
de chegarmos mais perto da
personagem. Além disso, havia
um texto que ela publicou no livro
“Memórias do Exílio”, é um texto
mais literário, que está publicado
no Brasil, cá não. E o “Buti”, um
conto que foi o Luís Alberto que
me deu, outro texto igualmente
muito bom literariamente, que
revela muito sobre as capacidades
e a inteligência dela. Diário, não.
E ainda uma peça de teatro que eu
adaptei.

Os textos e cartas que dão
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Com quem falou para se
documentar?
JB: Falei com muita gente: a
irmã, a Lena; o primeiro marido,
que entretanto falece; o segundo
marido; um sobrinho. Todas as
pessoas que intervêm no filme
conheceram-na pessoalmente.
Há um momento em que a Dora
afirma, “O Brasil precisa de
você, Buti”. O que significa
isso?
JB: O conto “Buti” é sobre um
tipo de brasileiro de classe baixa
que decide entrar no exército e
fazer carreira, mas de repente
vê-se envolvido na ditadura

136

ENTREVISTA
METROPOLIS JULHO 2019

militar, e como militar de base,
é obrigado a torturar, inclusive
um companheiro de escola que é
comunista. O Luis Alberto Sanz foi
muito generoso, enviou-me imenso
material.
Não pretendendo colocar
rótulos, como qualifica este
seu trabalho enquanto produto
cinematográfico?
JB: A gente chamou-lhe “uma
biografia emocional e sensorial”
porque, tentando ser 100%
factual, tem documentário e
ficção, cabe-vos mais a vocês
defini-lo. Para mim, esse epíteto
justifica-se porque quando a Sara

lê os textos como se estivesse
apenas a gravar som, nós vemos
a emoção da própria actriz, não é
personagem que chora, é a actriz,
há aqui uma mescla de camadas.
E depois a parte ficcional permite
cobrar aspectos mais obscuros
que nós ficcionámos porque não
poderíamos estar dentro da cabeça
de uma pessoa que já morreu.

tem de ser ainda mais pensado do
que quando se segue um roteiro
pré-definido, porque temos de ter
uma rede muito sólida. E tínhamola, de facto: aquelas cartas, os
textos da peça. Dentro disso, o
filme também foi muito construído
na montagem, a partir daí foi
instintivo. Então abrem-se as
portas à emoção.

Foi um método pensado ou
intuitivo?
JB: Tudo isto foi muito pensado,
embora se tenha deixado espaço
para as emoções poderem fluir.
E quando se deixa espaço para a
emoção numa obra de arte, isso

Mas essa construção artística
ou cinematográfica, tinha
como objectivo fazer com que o
espectador se metesse na pele
da Maria Auxiliadora?
JB: Sim, como um mergulho.

Ela queria mudar o mundo,
combater a pobreza e
desigualdade. Não faltou dar
um enquadramento político
mais profundo da sua acção,
e falar do seu papel na luta
armada?
JB: No filme dá para perceber
quem ela foi e o que fez. Nós não
contamos a história da ditadura
militar brasileira; há muitos filmes
e obras que contam isso, ou a troca
dos prisioneiros pelo embaixador
suíço no Brasil [que permitiu
a libertação dela], ou as acções
armadas. Nós focámo-nos no
aspecto humano, tentar conhecer a
mulher por detrás da guerrilheira.

Pensa que actualmente existe o
conhecimento do que foi a sua
geração?
JB: Actualmente no Brasil existe
uma tentativa de branqueamento
da ditadura, porque estamos a
viver um período de fantasmas
da ditadura, porque este homem
é um ser completamente abjecto,
que elogia um torturador e que, se
pudesse, faria um regime militar
igual ou pior ao que existiu.
Então é possível que voltem a
acontecer violações de direitos
civis?
JB: Já estamos nesse caminho.
Quando 30% do orçamento
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das Universidades que fizeram
protestos contra o Presidente
são cortados, isso é uma maneira
diferente daquela que se fazia
mas é uma forma de retaliação
e de opressão. Quando se está
a legitimar milícias e violência
policial nas favelas, a facilitar o
armamento da população, milícias
essas que controlam grande parte
das favelas no Rio de Janeiro,
sabendo-se já que têm uma ligação
estreita ao Presidente…isso já é
um caminho para algo…
Mas esse caminho não
provocou uma maior
conscienlização para a
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possibilidade de regresso da
repressão?
JB: O Brasil é um caso complicado,
ao contrário do Chile ou da
Argentina- o Bolsonaro foi ao
Chile e quase foi expulso quando
elogiou os militares [do regime
da Junta Militar de Pinochet]. Na
Argentina houve julgamentos. Mas
no Brasil a Comissão Nacional da
Verdade [comissão instituída por
Dilma Rousseff, que entre 2012
e 2014 averiguou as violações
dos direitos humanos cometidos
pelo Estado de 1946 a 1988] não
puniu ninguém. Nós em Portugal
tivemos uma revolução, um acto
claro, que marcou um antes e

depois. No Brasil foi progressivo,
moderado.
Na sua opinião, como se explica
a vitória de Bolsonaro?
JB: Há muitos factores. Existe
todo um processo à volta das
fake news, tal como nos EUA,
que teve uma grande influencia
no crescimento do fanatismo de
direita. Claro, o descontentamento
com o Partido dos Trabalhadores,
e hoje em dia sabe-se que o juiz
da Operação Lava Jacto tinha um
agenda perfeitamente politica. O
juiz ajudou a eleger o Bolsonaro,
não foi imparcial, senão não teria
tido os timmings que teve, certas

gravações que saíram a público na
véspera da eleição, o facto de ter
ido para ministro da justiça…
Como foi recebido o filme no
Brasil?
JB: Foi muito bem recebido pela
crítica, quer em Portugal, quer no
Brasil, e ali de uma maneira muito
emotiva. Quando foi lançado,
estava toda a gente em estado
de choque-as pessoas gostaram
do filme mas era um momento
de grande tristeza. A exibição
calhou ter lugar no dia seguinte às
eleições. Poderia ter sido uma festa
mas foi um momento de luto.

Este filme representa um
momento chave na sua
carreira?
JB: Há colegas, amigos, e
críticos que dizem que é o meu
melhor filme, não sei, tenho
sempre tendência a achar que o
melhor será o próximo. Desde
o meu primeiro documentário
que transgrido as fronteiras do
documentário, é uma maneira de
trabalhar que me é quase orgânica.
Nos primeiros filmes, de forma
mais inconsciente, eu não reflectia
sobre isso, tinham sempre algo
de ficção misturada, e só depois
comecei a pensar sobre isso.

E no seu actual projecto,
mantém esse método?
JB: O filme que tenho em mãos
chama-se «Nheengatu», é sobre
uma língua indígena, crioula,
de miscigenação, digamos. Os
Portugueses quando chegaram
ao Brasil aprenderam o TupíGuaraní que era a língua que
mais se falava, e quando se forma
adentrando no território, foram
adaptando essa língua às das
etnias e grupos indígenas com os
quais se cruzavam. Provocaram
esta língua franca que tem a sua
raíz no Tupí-Guaraní, que tem
muitas palavras portuguesas. No
séc. XVIII era uma das línguas

METROPOLIS JULHO 2019

139

mais faladas no Brasil, até que
o Marquês de Pombal a proibiu,
mas sobreviveu num território
ao noroeste da Amazónia, a zona
do Alto Rio Negro, que é junto
da fronteira com a Venezuela e a
Colômbia, que é dez vezes maior
que Portugal.
Esteve com que comunidades
falantes?
JB: São várias, ao longo do Rio
Negro e dos seus afluentes, as
que falam Nheengatú. Há uma
cidade um bocado maior, com
cerca de 40 mil habitantes, São
Gabriel da Cachoeira. Os Barés,
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como habitavam mais perto do
Rio, foram os primeiros a sofrer
a miscigenação e perderam a sua
língua original, que era o Baré, e
aprenderam o Nheengatú a pensar
que era a língua do homem branco,
mas este pensava que esta era a
língua do indígena. Hoje em dia há
outras tribos e etnias que falam
o Nheengatú e estão a perder
a sua língua original, como os
Warekena.
Eu fiz uma viagem de três semanas
no Amazonas e seus fluentes e
visitando essas comunidades e fui
filmando a cultura das pessoas na

região, com uma pequena equipa
de 12, 14 pessoas no barco.
Os seus projectos têm
tido algum problema de
financiamento?
JB: O «Alma Clandestina» foi-o
através do fundo sectorial, um
linha de filmes para televisão (ele
foi feito para televisão no Brasil),
como aqui funciona o ICA e a RTP.
O canal Cine Brasil deu 10% e a
ANCINE (Agência Nacional do
Cinema) deu o resto. Todas as
actividades audiovisuais pagam
um imposto que reverte para o
apoio ao cinema. O «Nheengatú»

teve ainda o apoio do PRDE, um
Banco de fomento da indústria
brasileira e também da RTP.
E quando o poderemos ver em
Portugal?
JB: Não sei se estará pronto
a tempo do Doc Lisboa 2019,
estamos em fase de montagem.
Para já o «Alma Clandestina»
acaba de estrear agora no circuito
comercial em Portugal, terminou
a sua carreira em festivais
internacionais e está a correr
muito bem, distribuído pela
6.Doc.

A parceria cinematográfica
entre Brasil e Portugal está de
boa saúde?
JB: Sim. Nós, a Refinaria Filmes,
produtores, sediados no Rio de
Janeiro, fomos co-produtores do
«Pedro e Inês» do António Ferreira
(que também mora no Rio de
Janeiro), o filme mais visto em
2018 e que vai estrear no Brasil; o
«Chuva é Cantoria na Aldeia dos
Mortos» sobre os Krahô, do João
Salaviza e da mulher que é uma
realizadors brasileira, foi premiado
em Cannes; do «Raiva» (Sérgio
Tréffaut), que ganhou o Prémio
de Melhor Filme nos Prémios

Sophia: Há muitos realizadores
portugueses que residem no
Brasil. Contudo a ANCINE já está
parada por ordem do Tribunal de
Contas por dúvidas na facturação
dos orçamentos. Neste momento
não há concursos. Isto é uma
questão de vontade politica. Para
o Governo Bolsonaro… ele nem
sabe bem o que é o cinema…são
uns tipos que vão para Cannes e
lhe chamam nomes. A um homem
daqueles só lhe podemos chamar
nomes…
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FEST 2019
O final de Junho marca o regresso
do Fest onde serão apresentados
novos realizadores e novas ideias
para o futuro da indústria cinematográfica. Conversámos de forma
breve com Fernando Vasquez, diretor da programação, que nos fez
um balanço das edições anteriores
e apresentou a edição 2019, onde
se destaca a qualidade da competição internacional de longas-me-
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tragens (analisada nas páginas
seguintes) e das curtas a concurso
e o assinalável contingente nacional. O destaque vai ainda para a
presença, em Espinho, de notáveis
como a realizadora iraniana Marjane Satrapi, ou o cineasta indiano
Ritesh Batra. SÉRGIO ALVES

O Fest vai para a sua 15ªedição.
O balanço que fazem é positivo?
O balanço é extremamente positivo, apesar de termos de reconhecer que nem sempre o caminho
que percorrermos foi o mais fácil.
Apesar disso o evento demorou
pouco tempo a crescer, acima de
tudo porque lá fora o reconhecimento do nosso trabalho foi

rápido. Cerca de 80% da nossa
audiência são estrangeiros. vem
para Portugal propositadamente
para participar do FEST, e estamos a falar de várias centenas. Por
si só esse fenómeno resulta num
balanço extremamente positivo.
Os portugueses são sempre um
pouco mais lentos a aperceberemse do potencial do que se passa no
país. Felizmente, acima de tudo

nos últimos 4 anos, a audiência
local adoptou o evento por completo. Igualmente vital tem sido
o papel que progressivamente assumimos como janela para o futuro da industria cinematográfica.
Saber que cineastas como Ruben
Ostlund, Jonathan Glazer e Mati
Diop, só para falar em três nomes
incontornáveis do momento, deram os seus primeiros passos aqui

no FEST, ajuda-nos a perceber que
à já algum tempo que estamos no
caminho certo.
Quais são os destaques da programação para esta edição?
O primeiro destaque tem de ir
inevitavelmente para este 15º aniversário do FEST, já que é uma celebração que está disseminada na
nossa programação. Da nossa sec-
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ção Be Kind Rewind, que vai voltar
exibir obras que já passaram pelo
evento e novas obras de realizadores que já cá estiveram, ao nosso
filme de abertura, que representa também um regresso, já que
em 2015 abrimos o evento com o
«10.000km» do espanhol Carlos
Marques Mercet. O espanhol volta a abrir o evento com «Days to
Come», um dos filmes mais galardoados.
Outro destaque é o foco na Dinamarca, na nossa secção Flavours
of the World, onde vamos exibir
clássicos contemporâneos, como
«A Caça» de Thomas Vintenberg, e
obras de novos criadores.
Por último, as nossas competições
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do Lince de Ouro, para primeiras
e segundas longas; Lince de Prata,
para curtas de ficção, documentário, experimental e animação; e
o Grande Prémio Nacional, estão
todas tão fortes que é impossível
não mencionar que esta é a melhor
colecção de filmes que já tivemos.
Apesar do equilibro ser claro, destacamos obras como «Tremors»
de Jayro Bustamente, um dos cineastas latino americanos mais
vitais do momento; «Manta Ray»
[foto] do Tailandês Phuttiphong
Aroonphengou, o grande vencedor
do prémio Orizzonti em Veneza;
«System Crasher» [foto página anterior] da jovem alemã Nora Fingscheidt, que deixou a sua marca
bem vincada na ultima Berlinale,
ao vencer dois prémios; e «I’m Sor-

ry My Love», uma curta-metragem daquele que provavelmente é
o mais extravagante e ambicioso
novo cineasta Europeu, Eduardo
Cassanova. São quatro das obras
mais impressionantes do ano, são
absolutamente imperdíveis. Mas
lá está, podíamos destacar todas
as outras, a qualidade abunda este
ano.
A competição internacional de
longas-metragens é muito interessante. Foi difícil a escolha
dos filmes a concurso? E na de
curtas-metragens?
É sempre um processo complicado,
ainda mais quando se tem em conta o facto de que recebemos perto
de 4000 obras para consideração.
No entanto ao longo dos anos fo-

mos conhecendo melhor a nossa
audiência, percebendo de forma
mais clara o que de facto é importante exibir em Portugal, e igualmente relevante, fomos apurando
o nosso faro e intuição para identificar o verdadeiro talento. Por
isso acabamos com uma selecção
extremamente equilibrada com
uma certa facilidade, tanto a nível
de longas como de curtas. O trabalho da nossa equipa de programação foi longo mas fluiu bastante
bem. O trabalho dos elementos
dos diferentes júris não será nada
fácil. Mas esse claro que foi sempre o nosso objectivo.
Quais são as expetativas para a
edição 2019?
Queremos ainda mais gente nas

nossas sessões. Não vamos declarar vitória até absolutamente
todas as nossas sessões estarem
esgotadas. Até isso acontecer a expectativa será sempre essa. De resto, o que queremos é garantir que
apesar do crescimento do FEST, o
evento não perca este carácter intimo, este espírito de comunidade
cinéfila que durante uma semana
se encontra para viver cinema 24h
por dia. E o contacto directo com
os nossos convidados, é vital manter. Se concretizarmos estes dois
objectivos podemos declarar esta
edição um enorme sucesso.
Para além da competição existem outras atividades ao longo
do festival. Pode destacar as
mais importantes.

A indústria cinematográfica propriamente dita volta a ter um
grande destaque. Primeiro com
o Training Ground, 6 dias de Masterclasses e Workshops orientados
por grandes figuras do cinema.
Temos já confirmadas as presenças da realizadora iraniana Marjane Satrapi, a cineasta por detrás
de «Persopolis»; os directores de
fotografia Manuel Alberto Claro,
que fez filmes como «Ninfomaniaca» e «Melancolia» de Lars Von
Trier, e Stuart Dryburgh, que trabalhou muito lado a lado com Jane
Campion em «Piano» e Mira Nair
em «Amelia». Já para não falar no
argumentista de «Delírio em Las
Vegas», Toni Grisoni, ou Jonathan
Morris, o editor e fiel companheiro de Ken Loach.
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EM BUSCA DO LINCE DOURADO
A edição deste ano do Fest promete surpreender tudo e todos com
uma seleção forte e equilibrada na
competição internacional de longas-metragens. Com a infância e a
juventude como tópicos principais
das longas- metragens em competição, apenas o documentário
«Love Express» de Kuba Mikurda e
a ficção «ThoseWho Work» de Antoine Russbach saem da temática
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central do elenco internacional do
festival. Dito isto, partimos para
um pequeno guião destas obras
ousadas assinadas por um conjunto de jovens promissores do velho
continente com rodagem e produção europeias. Do road movie
juvenil na Bósnia com «Take me
Somewhere nice» (2019) à tragédia duma adolescente norueguesa,
«Blind Spot» (2018), passando pelo

retrato psicológico duma criança
alemã «System Crasher»(2019),
o estágio infernal dum grupo de
finalistas na Polónia em «Monument» (2018) e o drama pessoal
dum chefe de família francês, despedido após uma decisão difícil
em «Those Who Work» (2018).
A fechar o elenco temos três documentários de três origens distin-

tas: «Born in Evin» (2019) [foto]
chega-nos da Alemanha e procura
desvendar as origens duma jovem
iraniana nascida numa prisão de
Teerão há mais de 40 anos; o já
referido «Love Express, The Disappearance Of Walerian Borowczyk
»(2018)sobre a obra do controverso realizador de cinema polaco e o
belíssimo « Gods of Molenbeek»
(2019) ou a infância duma criança

muçulmana no coração da Europa,
no bairro de Molenbeek, em Bruxelas.
São um conjunto de jovens realizadores, novas ideias e realidades distintas em busca do lince
de ouro e do reconhecimento do
público português nesta 15ªedição do Fest, na cidade de Espinho.
SÉRGIO ALVES
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TAKE ME
SOMEWHERE NICE

SYSTEM CRASHER

«Take Me Somewhere Nice» de Ena Sendijarević (2019)
(Holanda): Uma rapariga holandesa de origem bósnia
viaja para o país dos Balcãs. Esta é a viagem conturbada e iniciática de Alma para conhecer o Pai doente numa
distante e desconhecida Bósnia que resulta num filme
enxuto e surpreendente com personagens inesquecíveis
como a excêntrica artista de cabaret e o político local típico. Destaque no último festival de Roterdão, o trabalho
de Ena Sendijarevic é um incrível retrato dum país recente e duma juventude à procura dum rumo com um argumento recheado de momentos insólitos em particular na
segunda metade da narrativa. SA

«System Crasher» de Nora Fingscheidt (2019) (Alemanha): Na sua busca descontrolada por afeto, Benni
de 9 anos, leva todos á sua volta ao desespero. Filme
sensação do último festival de Berlim onde conquistou
o Urso de Prata, é uma viagem alucinante ao universo conturbado duma criança-problema no seio duma
sociedade ora indiferente ora reativa. Registo intenso
e ousado da jovem cineasta alemã Nora Fingscheidt,
promessa do novo cinema alemão, com a notável composição da pequena Helena Zengel. SA

THOSE WHO WORK
«Those Who Work» de Antoine Russbach (2018),
(França): Frank, um homem de ação, lutou muito para
chegar ao lugar que ocupa na firma e dedica-se em exclusivo ao seu trabalho até ao dia fatídico do seu despedimento. Esta é a história dura da vida dum chefe
de família destruído por uma decisão errada, protagonizado por um Olivier Gourmet em estado de graça.
Nomeado ao Leopardo de Ouro no Festival de Locarno
do ano passado, o filme é um retrato incisivo da vida
dum homem e da sua família quando o desemprego invade o seu lar e transforma o quotidiano de todos os
membros da prole habituada a uma vida desafogada e
tranquila. SA
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BLIND SPOT
«Blind Spot» de Tuva Novotny (2018) (Noruega): A
tragédia numa família norueguesa narrada de forma
intensa e violenta. É uma história sobre as dificuldades
de lidar com as doenças mentais, com o drama duma
Mãe ao descobrir a situação dramática que a sua filha
mais velha enfrentava. Filme choque da competição
internacional, «Blind Spot» deixou marca nos vários
festivais por onde passou, conquistando vários prémios e lançando o debate sobre a questão da saúde
mental na adolescência. SA
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MONUMENT
«Monument» de Jagoda Szelc (2018) (Polónia): Depois
de acordarem num autocarro gelado, um grupo de estudantes inicia um estágio infernal num hotel situado
no coração da Polónia. Em registo de neo terror, esta é
uma surpresa até por tratar-se dum filme de escola de
cinema. São momentos e quadros tão arrepiantes que
o espetador não se vai arrepender de ter embarcado
nesta viagem. Num preto e branco impecável, «Monument» vai marcar a competição internacional do Fest
deste ano com um conjunto de jovens atores polacos
em estado de transe coletiva. SA

BORN IN EVIN
«Born in Evin» de Maryam Zaree (2019) (Alemanha):
Uma jovem refugiada iraniana, filha de dois oposicionistas do regime iraniano, a viver na Alemanha,
mergulha no passado para descobrir a sua origem e
o nascimento na prisão. O filme segue de forma original o percurso surpreendente da realizadora e atriz
Maryam Zaree, na sua busca pela identidade e passado
dos pais. A utilização de imagens captadas na esfera
familiar em paralelo com imagens de arquivo dos tempos da revolução islâmica de Komeini vai marcando o
ritmo deste trabalho de natureza biográfica. Um documento histórico de rara importância e dimensão familiar e universal assinado por uma cineasta inteligente
e sensível. SA
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GODS OF MOLENBEEK
«Gods of Molenbeek» de Reetta Huhtanen (2019) (Finlândia): Atoos e o seu amigo Amine crescem no Molenbeek,
bairro de Bruxelas onde moravam os autores dos ataques
terroristas de 2016. Brincadeiras, escola e formação religiosa são momentos do quotidiano destas crianças muçulmanas registados neste documentário lindíssimo da
finlandesa Reeta Huhtaenen. Acompanhamos as pequenas descobertas no bairro, as viagens do pequeno Atoos
na capital belga, as conversas sobre a origem do homem,
Deus e a mortalidade com Amine e a amiga Flo e, enfim,
o confronto do seu imaginário infantil de heróis e deuses
com a realidade dos atentados. É um pequeno tesouro da
competição internacional deste ano. SA

LOVE EXPRESS. THE DISAPPEARANCE
OF WALERIAN BOROWCZYK
«Love Express. The Disappearance Of Walerian Borowczyk» de Kuba Mikurda (2018) (Polónia): A vida e
obra do controverso realizador polaco Walerian Browczyk celebrada neste documentário de Kuba Mikurda.
Construído com base em testemunhos de vários realizadores como Terry Gilian, Neil Jordan ou Andrzej
Wajda e imagens dos filmes iconoclastas do artista, o
documentário leva-nos numa viagem impressionante
desde os tempos do Maio de 68 até aos últimos anos da
carreira de Walerian Borowczyk, interrompida mais
de dez anos antes da sua morte em 2006, por falta de
financiamento e apoio às suas criações. O gosto pela
provocação e pelos gestos artísticos radicais, a independência e liberdade criativas manifestadas ao longo
da sua carreira, as passagens por Cannes, a multiplicidade de formas de intervenção, desde a animação e
artes plásticas aos filmes de natureza erótica marcam
este filme e a obra do realizador de mais de 50 filmes,
figura única do cinema polaco e europeu. SA
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KARDEC
Eviscerado por uma crise política
e por uma queda vertiginosa
nas suas bilheterias, o cinema
brasileiro
agarra-se
agora
em «Kardec» como se fosse
um milagre redentor: 510 mil
ingressos foram vendidos por
este filme de genuflexão à fé em
apenas duas semanas em cartaz.

RODRIGO FONSECA

METROPOLIS JULHO 2019

«Kardec» uma das performances de
acesso às exibidoras mais fortes do
audiovisual latino-americano este ano,
com espectadores voltando múltiplas
vezes para rever a produção. Mas esse
sucesso faz eco num fenómeno histórico
e numa distorção da segurança pública
no Brasil.
De uma dignidade irretocável em sua
tessitura plástico e em suas estratégias
dramatúrgicas, «Kardec», a munição
mais poderosa do cinema nacional na
guerra com «Os Vingadores» por mais
espaço em tela, remete o olhar a uma

viagem no tempo que se bifurca entre
o trágico e o risco bem-sucedido. É uma
estrada cindida que tem como marco
zero a mesma data, 2008. No frigir
daquele ano, um “barracão de santo”
(uma casa de candomblé) no Catete, na
Zona Sul do Rio de Janeiro, foi invadida
por uma horda de fundamentalistas
enfurecidos contra qualquer doutrina
que se reportasse ao Além. Uma turba
de uns quatro ou cinco, que quebraram
alguidares, agrediram os zeladores
da casa e macularam as estátuas
de adoração e reza ali presentes. A
PM [Polícia Militar] chegou a tempo

de impedir uma violência contra as
responsáveis pelo terreiro, mas o trauma
do incidente caiu na media e decretou
iniciada a jihad carioca, que hoje se faz
notar com uma série de brutalidades
contra adeptos do sincretismo religioso
de origem africana. Naquele mesmo
período, os cinemas brasileiros,
tomados por super-heróis Marvel
e DC, viveram um milagre quando
«Bezerra de Menezes: O diário de um
espírito» estreou, vendendo cerca de
500 mil ingressos e estabeleceu-se
como um inusitado fenómeno de
religiosidade num território dedicado

ao entretenimento.
Começava ali, nas cicatrizes de uma
tragédia ligada à intolerância, uma
vertente 100% Brasil de um filão
vetusto, que deu seus primeiros sinais
de vida ainda na década de 1910:
o cinema parábola. Esse é o termo
usado para narrativas cuja finalidade
consciente é buscar a evangelização,
seja de credo for, ou, no mínimo, de se
abrir um debate sobre uma prática de
fé específica. Um dos maiores sucessos
de bilheteria em cartaz hoje no Brasil, o
tocante «Superação – O milagre da fé»,

com 1,5 milhão de pagantes vendidos,
em tempos de Capitão América, é um
dos exemplos desse derivado retórico
do género épico. É um caso ligado a
uma linha evangélica protestante. Há
casos católicos, como «A Paixão de
Cristo», de Mel Gibson, que não buscava
verter a Bíblia em argamassa de drama
só por razões estéticas, mas por uma
estratégia política de difusão de um
conceito cristão.
Nem todo filme sobre figuras religiosas
é cinema parábola: o belíssimo «Chico
Xavier» (2010), de Daniel Filho, era
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uma biopic, que analisava os fatos
sobrenaturais místicos com um grau
de distanciamento. O mesmo pode se
aplicar às grandes produções bíblicas
dirigidos por Cecil B. DeMille (como
«Sansão e Dalila»[1949]). Mas «Kardec»,
que atesta com A+ o amadurecimento
das ferramentas de storytelling do
cineasta Wagner de Assis (quase dez
anos depois de «Nosso Lar»), caminha
numa linha ténue (rara e rica) entre
o épico e a homilia, amparado em
um ator em estado de graça. Raras
interpretações vistas este ano nas telas,
no Brasil e fora dele, chegam aos pés
do que Leonardo Medeiros alcança no
esforço em injetar humanidade ao mito
de Allan Kardec. Igualmente potente é
a fotografia de Nonato Estrela, capaz
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de jogar com o chiaroscuro de modo a
ampliar o debate entre o obscurantismo
e a iluminação proposta pelo roteiro
de Assis e de L. G. Bayão (em seu
trabalho mais requintado). A base da
escritura deles vem do livro «Kardec – A
Biografia», de Marcel Souto Maior, um
sinónimo vivo de bom jornalismo.
Embora haja uma França do século
XIX diante de nós e uma certa ideia
de suntuosidade típica das narrativas
clássicas, «Kardec» vai por uma linha
de simplicidade franciscana que
transforma plano em palco: daí, um
ator como Medeiros, que participou
de espetáculos memoráveis tipo «Não
sobre o amor» e «Temporada de gripe»,
jantar a linguagem fílmica com fome e

prazer. Não é questão de teatralidade, é
questão de um intimismo mais inerente
a filmes franceses de linha biográfica
– lembra muito «Camille Claudel», de
Bruno Nuytten, e «Rodin», de Jacques
Doillon, em sua luz e em sua direção de
arte – do que a biopics hollywoodianos,
embora as curvas dramáticas de jornada
heroica estejam todas no roteiro, sem
obviedade. A produção teuto-francobelga «O jovem Karl Marx» (2017), de
Raoul Peck, é outro bom parâmetro de
comparação, pela forma como ambos os
longas assumem a filosofia como objeto
de estudo e de catarse. O que existe de
mais arrebatador na forma de Wagner
dirigir é seu cuidado em apresentar
o professor Hyppolite Léon Denizard
Rivail (papel do inspirado Medeiros),

que vai assumir o pseudônimo de Allan
Kardec, como um potencial herói.
Na maneira como cartografa o processo
de codificação do espiritismo, a partir
de 1857, Wagner transforma o que
poderia ser um mero conjunto de fatos
históricos em uma doce reflexão sobre
cumplicidade, seja a parceria entre
vivos e mortos, seja a lealdade entre os
nobres e intelectuais que ajudam Rivail Leonardo Franco, no papel de Sr. Carlotti,
e Dalton Vigh, como Sr. Dufaux, são os
mais brilhantes. Mas a cumplicidade
que mais e melhor toca o espectador é
a covalência entre Rivail e sua mulher, a
professora de piano Amélie-Gabrielle
Boudet, delicadamente interpretada
por Sandra Corveloni (atriz premiada

em Cannes no mesmo cabalístico
2008, por «Linha de passe»). Sandra
faz de Gabrielle um signo afetivo de
empoderamento feminino, condizente
com os pleitos da contemporaneidade.
Ela não é uma coadjuvante dos feitos
do marido, na luta para buscar respeito
para a comunicação com os mortos.
Ela é o esteio dele, ao mesmo tempo
carinhosa e feroz.
Só esse misto de sentimentos era capaz
de conter a ignorância em forma de
censura de que a doutrina espírita foi
vítima, com ofícios proibitivos de justiça
entregues por um homem da lei (muito
bem) vivido por Ronaldo Mourão com
uma retidão de assustar. Nesse ponto,
«Kardec» dá mais um salto na História

e nos leva a «O pagador de promessas»,
que deu a Anselmo Duarte a Palma de
Ouro em Cannes, em 1962. Em ambos, o
fervor religioso é rechaçado com golpes
de martelo e indiferença institucional,
gerando imolações em praça pública.
Num dado momento, o Rivail de
Medeiros diz: “um dia, vão deixar de nos
jogar pedras”. Hoje, há outras formas
de se exercer o ódio intolerante: o das
redes sociais, por exemplo. Mas o que
interessa ao périplo de «Kardec» é a
resiliência. E a fé. Uma fé metafísica.
Como o cinema...
Que boa surpresa ver um filme assim.
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Em tempos (já tardios) de valorização
da importância das mulheres
realizadoras para a busca por um
cinema plural, os confetes da crítica
internacional têm incensado a
obra, a coragem e disposição de
Sabrina Fidalgo na cena criativa do
Brasil nas telas. O respeito por ela,
confirmado na sua participação no
último Festival de Roterdão, em
janeiro, não é por acaso: os seus
filmes, como «Rainha», tornaram-se
ímãs de debate sobre a representação
do feminino, da identidade negra
e da invenção de linguagem. No
último carnaval, em fevereiro,
tempo de folia, a diretora carioca,
que anda a arrebatar aplausos do

mundo, partiu para a ação a fim de
rodar uma experiência narrativa
com fragrâncias autorais da força
do feminino. O título já sugere
sinestesia: «Alfazema». Escrito e
dirigido por ela, que produziu tudo a
seis mãos com Cavi Borges e William
D. Massey, o projeto, fotografado
por Júlia Zakia, é o segundo tomo
de uma trilogia de Momo, hoje
em finalização, em que a cineasta
disseca inquietações perpétuas
da alma humana em meio a esse
parêntesis afetivo que são as festas
carnavalescas. Na tela, há um elenco
invejável: Shirley Cruz, Elisa Lucinda,
Bruna Linzmeyer, Bianca Joy Porte e
Victor Albuquerque. Essa troupe, com

a participação da própria Sabrina (em
um devir atriz), cria uma celebração
regada a
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CINEASTA

SABRINA
FIDALGO

CONQUISTAR O ATLÂNTICO,
O INFINITO E O ALÉM...
sua estética, exibindo «Rainha» e
«Personal Vivator». No dia 26 de
junho, vai haver
mais uma

“busco sempre a
beleza nos meus apresentação
dela na Europa,
frames ”
em Oslo, na galeria

metalinguagem.
Na trama, uma
mulher, à espera que alguém saia do
seu chuveiro, depara-se com uma
série de representações míticas, até
diabólicas. É um convite à poesia.
Esperamos que festivais como
Locarno e Veneza compreendam
essa potencia poética. Em Portugal,
já perceberam: no dia 1 de junho,
na Casa 70, em Lisboa, realizou-se
uma mostra para Sabrina apresentar

Golden Mirror Arts Norway, na
sala Veja Scene. E há negociações
para exibições dela em Berlim
e na Galerie du Jour – Agnès B,
em Paris. Conheça a seguir como
a realizadora vê o seu papel na
indústria audiovisual.
RODRIGO FONSECA

Qual é a lógica estética que
une seus filmes, em que pano
eles se interagem?
Acredito que numa estética
muito livre, mas, que no fundo,
contém uma rigidez na forma
que passa despercebida num
primeiro olhar. Eu trabalho
com uma ideia de equilíbrio
perfeito seguido de desequilíbrio
alternado. Meu olhar é
sempre muito próximo dos
personagens, o olho da câmara
tem sempre uma proximidade
quase claustrofóbica e, ao
mesmo tempo, cutânea, que
também podem revelar um
distanciamento estranho.
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RAINHA

São filmes viscerais, mezzo
barrocos, que estão em busca
de uma linguagem própria. É
um caminho a ser construído
ainda. Mas, esteta que sou,
busco sempre a beleza nos meus
frames. Mesmo que em lugares
improváveis.
Quais são seus planos para
o formato longa-metragem
e onde o .doc sobre funk
carioca entra nessa?
Meus planos são lançar a
“Trilogia do Carnaval” em
uníssono. Ainda não sei se
isso será viável num formato
de distribuição em salas de
cinema, mas é um caminho
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a ser pensado. A trilogia é
quase como um livro de contos
sobre um determinado tema,
no caso aqui, o carnaval. São
três filmes de curta e médiametragem, totalmente distintos
entre si, mas que dialogam
por conta de uma proposta
estética e narrativa. Agora
acabei de finalizar a segunda
parte da trilogia, que se chama
«Alfazema», uma experiência
muito mais radical em termos
de linguagem que o filme
anterior, a média-metragem
«Rainha». Além disso tem
o «Cidade do Funk», longa
documentário em co-produção…
Qual é o olhar sobre o

carnaval que «Alfazema»
traz?
Traz um olhar solto e alucinado.
É um filme de e sobre o
carnaval. E acredito que seja o
filme mais carioca que já fiz.
É uma imersão nas liberdades
que o carnaval no Rio traz
nesses cinco dias do ano onde
tudo, absolutamente tudo é
possível. Me abstive de questões
sociopolíticas, ao contrário
dos meus últimos filmes, o que
também não deixa de ser um
ato político em si. Quis falar de
outras coisas como sexualidade
e drogas. Não suporto esse peso
de ter que falar sempre o que
determinado grupo quer ouvir.
Não faço arte dessa maneira,

somente para alimentar as
expectativas dos outros. E
para além disso meu trabalho
não deve ser “racializado”
para existir.
Como você avalia o atual
cenário de inclusão de
realizadoras e realizadores
negros no Brasil, sobretudo
depois do evento Soul in
The Eye, de Roterdão, que
celebrou essa vitrine de
novos talentos?
Eu avalio com parcimônia,
porque, infelizmente, vivemos
um momento delicado no que
tange o cinema e a cultura
no Brasil em geral. Estamos
diante de uma tentativa clara

de desmonte de instituições
consolidadas como a Ancine,
e, se não tomarmos as devidas
providências, esse governo
descarrilhado conseguirá levar
esse plano nefasto a cabo. E
isso tudo veio em um momento
muito especial, quando, pela
primeira vez, após muitos
e muitos gritos no decorrer
dos últimos anos, estávamos
pleiteando a divisão do bolo
no que diz respeito a editais,
por exemplo. Finalmente
parecia que iríamos conseguir
chegar na porta do guichê
para ter um financiamento
justo e democrático para com
os nossos filmes da mesma
maneira que produtoras

grandes ou cineastas brancos,
ricos e hétero-cis sempre
tiveram de forma hegemônica.
Durante décadas esse foi o perfil
dos que usufruíram desses
mecanismos isoladamente para
executarem suas produções, que,
quase sempre, excluíram grupos
como mulheres e homens negros
e LGBTQs dos processos, seja
na frente ou atrás das câmaras.
É preciso que estejamos muito
atentos agora, porque, apesar
dessas medidas terríveis
afetarem a classe como um todo,
nós, mulheres, negros e pessoas
LGBTQs mais uma vez seremos
menos comtemplados. E uma
coisa não pode apagar a outra.
Não é por estarmos vivendo
esse momento de desmonte
de instituições públicas que
devemos abrir mão das nossas
pequenas conquistas e não
lutar por um espaço igualitário
no que diz respeito a fomento,
produção e distribuição de
nossas obras. O racismo é
estético, bem diz o artista visual
Maxwell Alexandre. É preciso
combatê-lo em todas as esferas
e agora a disputa é narrativa,
sim. Rotterdam esse ano foi
um prenúncio de um caminho
sem volta, estamos aqui, nossos
filmes representam a maioria do
país e tem público e visibilidade.
Até mesmo Cannes, mesmo que
de forma mais tímida, esse ano
se posicionou veementemente
com suas escolhas estéticas e
políticas. É preciso saber ler nas
entrelinhas. A diversidade é uma
pauta global e quem não subir
nesse bonde sairá perdendo,
porque obviamente estará do
lado do mal.
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Do período atual que atravessa
a cultura brasileira ao eterno
ator português António
Silva, passando – claro está
– pelas memórias de Sai de
Baixo, a sitcom brasileira
da Globo que se tornou um
clássico improvável. Assim
se desenrolou a conversa
quase familiar que os atores
Miguel Falabella e Marisa Orth
tiveram com jornalistas, em
Lisboa, a propósito da estreia
nacional de «Sai de Baixo – O
Filme» (2019). MF

Esqueçam-se as novelas e demais
produções em sotaque brasileiro.
Se há memória televisiva que
uniu Portugal e Brasil nos anos
90 foi aquela sitcom gravada com
público ao vivo, transmitida em
cadência semanal e na qual os
atores amiúde se esqueciam do
texto e improvisavam tiradas
humorísticas, também eles
perdidos de riso. Só assim se
explica que «Sai de Baixo», a
produção da Globo estreada em
1996, continue tão presente na
memória popular, que guarda com
carinho as míticas personagens de
Caco Antibes (Miguel Falabella),
Magda (Marisa Orth), Cassandra
(Aracy Balabanian), Vavá (Luis
Gustavo) e Ribamar (Tom

Cavalcante), entre outros.
Expressões como “cala a boca,
Magda” (numa referência à
personagem
interpretada
por Marisa
Orth) e
“tenho horror
a pobre” (o grito
de revolta mais ouvido pela
personagem falida e sem casa
de Miguel Falabella) ainda são
hoje marcantes no imaginário de
diferentes gerações. A tal ponto
que, 23 anos passados da estreia
televisiva e 17 anos da season
finale, os episódios continuem a
ser exibidos ad infinitum no Brasil
e em Portugal (Globo).

Para recordar – e capitalizar – o
sucesso da produção televisiva,
«Sai de Baixo – O Filme» (2019)
estreou em fevereiro no Brasil
e em maio
nas salas

“Foi um milagre o filme
ter acontecido”

FOTOS © MARIANA VIANA

ATORES

MIGUEL FALABELLA
E MARISA ORTH

SAI DE BAIXO : O TRIUNFO DA NOSTALGIA DOS
90S, EM PLENO “MOMENTO DE RESISTÊNCIA”

portuguesas,
com antestreia
no FESTin – Festival de Cinema
Itinerante da Língua Portuguesa.
À primeira vista, o tempo que
separou a sitcom e a produção
cinematográficas parece
demasiado longo, quase como
uma travessia no deserto. O
motivo não esteve relacionado
com budget ou desinteresse na
versão do grande ecrã, mas sim

na incompatibilidade de agendas
entre os atores que interpretaram
«Sai de Baixo» nos anos 90. Um
pouco como aquele jantar que
tentamos marcar com amigos
de infância via WhatsApp,
mas que acaba sempre por ser
irremediavelmente adiado.
“Foi um milagre o filme ter
acontecido”, começa por dizer
Miguel Falabella, no encontro com
a imprensa, em Lisboa. A ideia
de uma versão cinematográfica
partiu de Daniel Filho, cocriador
da sitcom original (a par do
ator Luis Gustavo), mas até à
concretização das filmagens muito
aconteceu. “Foi muito complicado
juntarmo-nos todos outra vez”,
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maior sensibilidade do público,
em geral. Aos jornalistas, Marisa
Orth e Miguel Falabella refutam
qualquer necessidade de alterar
o tipo de humor tradicional de
«Sai de Baixo». “Acho que isso
nunca ocorreu [ser uma sitcom
politicamente incorreta], o
nosso humor sempre foi crítico
no sentido de jogar luz sobre as
pessoas que são politicamente
incorretas. Criar uma personagem
como o Caco, por exemplo, que
odeia pobre, é só a verbalização de
uma postura que muitos têm no
planeta Terra”, explica Orth.
Do humor, a conversa dos
atores acaba por convergir para
a conjuntura política que se
vive no Brasil. “É um momento
terrível, sem dúvida nenhuma”,
comenta Falabella, em relação
à desvalorização da Cultura. “É
um momento aterrador, mas
é um momento de resistência.
Agora vamos fazer mais”, reforça,
afirmando que mesmo sem
incentivos é possível criar novos
projetos culturais. E que, por isso
mesmo, é no Brasil que tenciona
permanecer, “viver lá, trabalhar
lá e fazer alguma coisa pelo meu
povo ”.
frisou Falabella, lembrando que,
além da morte de Márcia Cabrita
(que interpretava a doméstica
Neide Aparecida) em 2017, o ator
Luis Gustavo ficou doente – o
que apenas permitiu uma breve
participação especial no filme
– e Aracy Balabanian apenas
teve disponibilidade para filmar
durante três dias. Perante tantas
vicissitudes, o argumento acabou
por ter de ser completamente
reescrito ao longo do tempo.
Mesmo com a longa pausa de
17 anos desde o fim de «Sai de
Baixo» – sem contar com os quatro
episódios especiais lançados em
2013 –, os atores reconhecem
que foi fácil voltar a entrar em
personagem. “Foram muitos anos,
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então ficou interiorizado em nós,
de certa forma”, indica Falabella.
Marisa Orth corrobora: “acho
que um ajuda o outro a lembrar a
personagem”.
Ainda hoje os dois atores são
acarinhados nas ruas e lembrados
pelos eternos papéis de Caco e
Magda. Aproveitando a passagem
por Lisboa, Falabella aproveitou
para partilhar uma das inspirações
que estão na base da personagem
de Caco Antibes: o português
António Silva, da Era de Ouro
do cinema português. “Sou
absolutamente fã de António Silva,
desde que o [Joaquim] Monchique
me mostrou [os filmes], há muitos
anos. O Caco bebe um pouco dessa
fonte”.

“Isso não vai funcionar, não passa
de um mês”
Realisticamente, é difícil o
filme estar à altura da sitcom
original. Não porque o humor
de «Sai de Baixo» tenha uma
fórmula inovadora ou impossível
de replicar: é herdeira direta
da comédia de costumes, que
extrai a essência de um grupo de
personagens estereotipadas – a
mulher bonita e burra, o malandro
com mania de grandezas (e que
odeia pobres), a viúva solteirona
ou o porteiro preguiçoso. Já o
formato foi, à época, bastante
inovador, uma vez que se
diferenciava de outros programas
humorísticos brasileiros e da
própria tradição da sitcom norte-

americana: gravado ao vivo no
palco, cada episódio resultava da
edição de duas sessões ao vivo, nas
quais a interação com o público era
frequente, assim como os enganos
dos próprios atores (o que só
aumentava o efeito cómico).
O mais difícil, no entanto, é
replicar a mística da série original,
que nem os próprios atores sabem
explicar. “O «Sai de Baixo» virou
um clássico e nenhum de nós
jamais imaginou a longevidade
desse programa”, reforça
Falabella, lembrando que, depois
de gravado o primeiro episódio,
algumas pessoas ligadas à Globo
continuavam céticas em relação ao
potencial do programa. “Isso não
vai funcionar, não passa de um

mês”, diziam, recorda o ator.
A chegada ao grande ecrã de «Sai
de Baixo – O Filme» (2019) tenta
recriar esse apelo inusitado da
sitcom em plena década de 90 e
aproveitar o mercado da nostalgia.
Se gigantes como a Disney
continuam a transformar clássicos
antigos em live action e o filão dos
remakes ou reboots de Hollywood
continua profícuo, porque não
fazer um processo idêntico com
este fenómeno brasileiro?
Fica a dúvida, no entanto, se o
humor de «Sai de Baixo – O Filme»
(2019) segue a mesma linha
mordaz dos anos 90 ou se é agora
mais polido, em função de uma
nova era na comédia e de uma

Quanto a «Sai de Baixo – O
Filme» (2019), continua a
marcar presença em algumas
salas portuguesas selecionadas.
“O filme está engraçadão, bem
brasileiro”, destaca Marisa Orth,
lembrando que a nova produção,
além do elenco original, conta com
presença de outros comediantes
como Cacau Protásio, Rafael
Canedo ou Lúcio Mauro Filho. “É
uma comédia real, um filme punk.
É comédia pesada”, conclui a atriz.
Para saber a opinião da
METROPOLIS . sobre «Sai de Baixo
– O Filme» (2019), leia a review na
secção de Críticas.
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Dois anos depois de ter arrebatado a crítica,
«Big Little Lies» está de volta para o segundo
round. Há episódios novos todas as semanas,
a partir de 10 de junho na HBO Portugal. A
METROPOLIS já viu os primeiros três episódios e
deixa desde já a sugestão da mudança do nome
da série para “The Mary Louise Show”.
SARA QUELHAS

BIG LITTLE LIES
Se conhecerem alguém que queira
ser ator ou atriz, digam-lhe
para começar pelos básicos: ver
tanta cinematografia de Meryl
Streep quanto possível. Tudo o
que Mary Louise (o seu nome
de batismo) faz parece receber o
toque de Midas e ser transformado
imediatamente em ouro. De uma
versatilidade assombrosa, a atriz
é uma figura lendária no ramo
e muito dificilmente teremos
outro profissional tão magistral e
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consensual nas próximas décadas.
«Big Little Lies» já era uma série
de qualidade astronómica, do
argumento ao elenco, mas com Mary
Louise, a atriz e a personagem – que
tem o mesmo nome – , é something
else.
A adaptação do livro de Liane
Moriarty soube a pouco, pelo
que «Big Little Lies» cresceu para
além disso e, após ter vencido
prémios avulso na categoria de

Série Limitada, voltou com nova
temporada. Já na sequência do final
do livro, que é encontrado na season
finale de 2017, a história evoluiu para
o que acontece depois da morte de
Perry (Alexander Skarsgård). É aí que
entra Meryl Streep, um dos luxos só
permitidos a estrelas como Nicole
Kidman ou Reese Witherspoon, que
se cruzam com ela nas cerimónias
anuais de prémios e de cinema e lhe
podem perguntar se quer espalhar
magia na TV. A atriz aceitou o

desafio e assume a dianteira dos
acontecimentos como Mary Louise,
a mãe de Perry, ainda em luto e a
ajudar Celeste (Kidman) com os
filhos. Dificilmente ficará mais do
que uma temporada, portanto esta
foi feita para si e à sua medida, para
deleite da audiência.
Isso mesmo: para quem julgava que a
entrada de Meryl não era nada mais
do que uma jogada de marketing
da HBO, podem ficar descansados!

Há muita Mary Louise na segunda
temporada e com qualidade. Por
um lado, a mãe de Perry está muito
envolvida na storyline da nora, algo
que se estende às mulheres que
estavam presentes na festa quando
Perry supostamente caiu. Por outro
lado, a mulher coloca-lhes ‘alvos’ na
testa e, sem pudor, entra em conflito
com personagens como Madeline
(Witherspoon) e Renata (Laura
Dern). Uma das fotos mais populares
e divulgadas da segunda temporada

é, aliás, um ar de fúria de Madeline
nas costas de Mary Louise. Algo que
se torna ainda mais cómico para
quem já leu que Reese é uma grande
admiradora de Meryl. “Nunca confiei
em mulheres pequeninas” arrisca-se
a ser uma das frases da temporada.
A influência desta mulher, sempre
inconveniente de uma forma
irritantemente simpática, alastra-se
a mais áreas, como seria de esperar.
E aquilo que de início era uma ajuda
imprescindível, vai-se tornando
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cada vez mais desconfortável. Esta
ação, que Meryl Streep concretiza
de forma divinal – até me faltam
os adjetivos para a descrever –,
é o motor de todas as narrativas
paralelas a Celeste, alavancando a
trama de forma tão natural que os
episódios outrora um pouco pesados
de «Big Little Lies» se veem agora
de um trago. Verdadeiramente
sobrenatural, como só os
predestinados conseguem.
Se antes o núcleo central da história
– Celeste, Madeline, Renata, Jane
(Shailene Woodley) e Bonnie
(Zoë Kravitz) – não se dava da
melhor maneira, a verdade é a
relação melhorou bastante com
os acontecimentos da temporada
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passada. Ainda assim, se estão à
espera de um conflito resolvido,
desenganem-se, já que todas as
mulheres revelam marcas do
que aconteceu, mais ou menos à
superfície. E, enquanto as suas vidas
parecem compostas, as emoções
que soltam vão destruindo, pouco
a pouco, essa aparente perfeição.
Como tal, ainda que a noção de
feminismo que habita a série da
HBO seja romancizada, na medida
em que mostra uma face positiva
e de união – com as storylines
aglutinadas como um puzzle –, há
também um lado mais obscuro
que o argumento não tem medo de
explorar. E que a realização, desta
vez a cargo de Andrea Arnold,
evidencia de maneira sublime.

Por sua vez, o vilão da primeira
temporada não desapareceu
totalmente. Alexander continua
a surgir como Perry, ainda que
desta vez seja apenas em vídeo ou
flashbacks das personagens. No
entanto, a sua presença é inquietante
na vida de toda a gente e, para quem
pensava que a sua morte colocaria
um ponto final no mal que fez, a
realidade que encontramos é bem
diferente. As cinco envolvidas na
queda mortal estão traumatizadas,
sendo que umas o demonstram
mais do que outras, com Bonnie
particularmente magoada pelo
sucedido. Em blackout desde que
empurrou o marido de Celeste, a
jovem é ‘afogada’ pelo segredo que
tem de guardar, mesmo que contra a

sua vontade, já que a ideia de mentir
não partiu dela.
Laura Dern volta a brilhar com
a sua peculiar Renata, enquanto
Jane encontra alguma normalidade
depois de matar, literalmente, o
fantasma que a assombrava. Ainda
assim, e mais uma vez, esta é uma
narrativa sobre as marcas que ficam
da violência, e que se mantêm
presentes mesmo sem o perigo à
espreita, algo muito bem explorado
com Celeste e Jane. O caso de
Celeste, sobretudo, é abordado de
forma complexa, sem problemas
magicamente solucionados, mas
também sem a demonização de
Perry, o que torna a maneira como
lida com a dor bastante complexa.

Não se pode ainda ignorar que
entre o final da primeira temporada
e o início da segunda surgiram
os casos de abuso de Harvey
Weinstein e tantos outros, com
a forte popularidade do #MeToo,
movimento ao qual Reese e Nicole,
produtoras executivas, se associaram
em diversos momentos.
A atualidade ajuda-nos a perceber
as camadas que aparecem, em
catadupa, nos dois primeiros
episódios e que começam a ser
exploradas no terceiro. Talvez no
caso do segundo peque por excesso,
já que as revelações se sucedem
demasiado rápido, como se os astros
se tivessem alinhado para, ao mesmo
tempo, introduzir as storylines de

conflito nas personagens principais.
Não obstante, há vários temas
atuais a marcar presença: o mais
forte, como já foi dito, é o das
consequências do abuso e a forma
como afeta o futuro das vítimas,
mas há também a problemática do
clima – um dos temas pelos quais
Donald Trump é mais criticado –, os
traumas da infância e crescimento
e ainda o facto de a ausência de
reação de parte da relação poder ser
entendido igualmente como traição
ao parceiro. É uma aula aberta
sobre abuso, problemas conjugais
e muitos outros temas rotineiros,
sem descurar no modo como esta
enormidade de assuntos afeta as
crianças e adolescentes, mesmo que
sem intenção.
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ACTOR

JEFFREY NORDLING

TRADUÇÃO: SÉRGIO ALVES

Dois anos depois da estreia,
o mês de Junho marca o
regresso, agora em exclusivo
na HBO Portugal, de «Big
Little Lies», série de qualidade
produzida por Nicole Kidman
e Reese Witherspoon. Jeffrey
Nordling é Gordon Klein, o
marido hipster de Renata
(Laura Dern) e uma das poucas
personagens masculinas deste
drama centrado na vida de
várias mulheres de Monterey,
pequena localidade costeira
na Califórnia. Conversámos
com ele num junket em
Nova Iorque sobre a relação
de Gordon com Renata, as

diferenças na realização com
a escolha de Andrea Arnold
para esta temporada e sobre
o movimento #MeToo e a
importância da série neste
contexto.
Está tudo muito tenso em
vossa casa quando começa esta
nova temporada. O Verão já lá
vai desde o incidente no baile
de beneficência. Suspeito que
a Renata não contou nada ao
Gordon sobre o que se passou
naquela noite?
JEFFREY NORDLING : Sim acho que
está correto. Nem tudo está bem.
Está tudo a deteriorar-se…

Um dos temas, em especial
para o relacionamento deles é a
natureza corrosiva do segredo,
mas é interessante, pois penso
que na maioria dos outros
casamentos existe apenas
um grande segredo – que nós
saibamos – mas eles têm ambos
um grande segredo, o que
torna tudo mais fascinante
e um pouco hipócrita. Não
esperava que isto acontecesse
com o Gordon.
JN: Gostei imenso. A Liane
Moriarty surgiu com a ideia, o
lado novelesco disto tudo, e para
ela se focar nisso é brilhante. E
o David (E Kelley) deu-lhe corpo

duma forma tão bonita. Oh
meu Deus, ele é muito bom.A
Laura Dern é como uma Holly
Hunter pois ela pode representar
um terrível desgosto amoroso
e raiva e ao mesmo tempo ser
divertida, o David escreve dessa
forma também. A Reese também
o consegue fazer. É muito difícil
em termos técnicos. E acho que
esse foi o passo de magia que
encontraram. Ele escreve a Renata
duma forma tão bonita, é tão bom,
e a Laura (Dern) é destemida. Ela é
absolutamente destemida.
Contracenar com ela
deve ser uma experiência

extraordinária pois ela é
magnífica.
JN: É fantástico. Nunca sabes o
que vai acontecer. Ela é totalmente
destemida e é tão entusiasmante,
pois tu atiras-lhe com uma frase e
ela responde-te na mesma moeda
e parece que estamos numa dança.
É tão divertido. Adoro-a
Sentiram diferenças na
realização com a passagem
de testemunho do Jean-Marc
Vallee para a Andrea Arnold?
JN: Muitas diferenças. Adoro o
Jean-Marc.”Atravessaria brasas a
arder” só para trabalhar com ele
novamente. Ele é um maníaco e
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JEFFREY NORDLING E LAURA DERN

adoro-o. Ela é o oposto e adoro-a
também. Adoro a Andrea Arnold.
Oh meu Deus! Foi uma energia de
representação e relax, ela punha
música a tocar durante algum
tempo e depois começava a filmar
a cena. É tão bom ter uma mulher,
uma voz feminina no meio de tudo
isto.
Qual é a sensação de ter a Reese
e a Nicole a liderar tudo isto?
Como são elas a comandar?
JN: Oh, adoro-as! Não havia um
único idiota no plateau. Quer
dizer, é extraordinário. E depois
acrescentas o melhor ser humano
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à face da terra, Meryl Streep,
que todos admiram muito, falas
com ela e ficas: Oh Meu Deus,
Adoroa-a! É o mais graciosa
possível. Após a sua última cena,
no seu último dia no plateau, ficou
mais de uma hora a tirar selfies
com todos, a escutar as histórias
sobre a primeira vez que viram «O
Caçador» (1978)….
A Nicole ajoelhou-se, pegou na
mão dela e beijou-a – o respeito
que ela emana, e ela é tudo isso.
Temos muita sorte em poder ser
contemporâneos dela. É outra
coisa.

O que é que a Reese e a Nicole,
trazem, de diferente de outros
produtores, em termos de
estabelecer o tom certo para a
série?
JN: Só estão presentes se estiverem
naquela cena, mas vêm o resultado
final todos os dias. Filmámos
uma cena, eu e a Laura (Dern).
Pensávamos que tinha ficado
muito bem mas a Reese disse “Tem
de sair, tem de sair. Estão a ficar
soturnos.” Disse, “Oh meu deus,
é claro. Claro que sim. Vocês têm
toda a razão. Bem observado.”
Voltámos a filmar a cena. De
forma totalmente distinta. Como

ator soube bem. Estava tudo
errado, completamente. Atrás
da cortina, elas estão sempre
presentes. Não estão no plateau
a dar-te indicações, mas estão lá,
não para julgar, mas para apoiar, e
são muito boas nisso.
A primeira temporada foi
exibida na primavera de
2017, o que é interessante
pois foi antes da erupção do
movimento #Metoo. Acha
que ajudou na difusão do
movimento?
JN: Sim, e foi parte do ímpeto que
ajudou na explosão do movimento.

O timing foi extraordinário e,
naturalmente, não consegues
planear estas coisas. Nesta
indústria sempre beneficiei do
fato de ser homem e hétero, se
calhar até mais do que merecia.
Todas estas situações de
discriminação estiveram ocultas
durante muito tempo. Havia
uma história à espera de ser
contada.
O que aprendeu sobre a
natureza da comunhão entre
as mulheres durante a série?
JN:Aprendi muito sobre a
amizade entre as mulheres ao

ver as minhas filhas crescer.
Têm uma amizade sólida. E é
complicado, pois com os rapazes
sabes o que vai acontecer. É
raro poder contar a um amigo o
que, realmente, se está a passar.
Compreendi também que as
mulheres podem ser muito mais
leais e se as desiludes isso vira-se
contra ti. Vi as minhas filhas
serem muito maltratadas pelas
amigas delas. Por isso foi uma
honra fazer parte deste projeto
e deste vendaval de energia
feminina a que assistimos agora.
Vivemos tempos interessantes.
Mesmo.
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DESTAQUES TV CINE

LAÇOS
DE FAMÍLIA
Aproximam-se as férias. É tempo de relaxar e tirar um tempo para si. Mas é igualmente tempo de estar em família, de
partilhar bons momentos com aqueles
que nos são mais próximos e que tantas
vezes não conseguimos acompanhar devido à falta de tempo e aos dias apressados que vivemos. A pensar nestes laços
que nos unem, os canais TVCine prestam
homenagem à família. Seja ela numerosa,
mais pequena ou monoparental, a família marca as vidas dos seus elementos,
através de sensações, memórias, experiências, rituais, tradições, celebrações,
triunfos, angústias ou sonhos, e o cinema
tem testemunhado e refletido isso mesmo. Assim, o canal TVCine 2 sugere, neste
mês, o Especial Documentários: Olhares
sobre a Família, do qual fazem parte duas
obras que retratam diferentes tipos de família, em diversas fases de vida dos seus
elementos, em distintas partes do mundo.
SARA AFONSO
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DESTAQUES TV CINE

SETEMBRO A VIDA INTEIRA
Neste documentário de Ana Sofia Fonseca, o convidado principal é o vinho, mas as grandes estrelas são
todas as ligações, emoções, histórias e amores que
surgem à volta do mesmo. «Setembro a Vida Inteira»
leva-nos ao cerne de uma História que já conta com
2000 anos no país que foi abençoado com alguns dos
melhores exemplares deste néctar dos deuses. Através
de conversas, histórias contadas na primeira pessoa, e
muitas garrafas partilhadas, esta é uma viagem pelas
vinhas, adegas e vindimas de um país que não descura
as tradições, mas é igualmente um convite à reflexão
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sobre a natureza humana, as relações entre os donos
da terra, a família e quem a trabalha. «Setembro a Vida
Inteira” passa no TVCine 2, no dia 18 de junho, terçafeira, às 22h00.

O PRIMEIRO CHORO
E porque toda a vida começa no nascimento, precisamente, este documentário é uma verdadeira homenagem ao início de tudo e ao laço mais forte que pode
existir, o de uma mãe e a sua “cria”. «O Primeiro Choro»
desenrola-se ao longo de 48 horas, seguindo o percurso
de várias pessoas reais dispersas pelos quatro cantos
do mundo. Diversas grávidas, de culturas múltiplas,
vivem a gravidez e a chegada dos seus bebés. «O Primeiro Choro» leva-nos através de uma série de locais
do mundo, desde os mais selvagens e recônditos aos
mais urbanizados, para mostrar o nascimento de uma

criança, esse instante mágico dos primeiros minutos
de vida, independentemente dos contrastes geográficos, culturais e sociais. A gravidez, a preparação do
parto, o nascimento. As línguas podem ser diversas,
as culturas podem ter crenças diferentes, mas o sentimento de mãe e o elo que se estabelece não conhece
fronteiras. Num especial sobre famílias, este filme do
realizador Gilles de Maistre vai à origem de tudo e ao
mais profundo dos sentimentos, o do amor puro. «O
Primeiro Choro» é exibido a 25 de junho, terça-feira, às
22h00 no TVCine 2.
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Há vida depois de «A Guerra dos Tronos»,
com a HBO a voltar imediatamente a sorrir
com «Chernobyl» e, em breve, com «Big
Little Lies». Também a Netflix vive dias
felizes, com a estreia absoluta de Renée
Zellweger nas séries de TV, enquanto o TV
Séries celebra o regresso de «Elementar». A
METROPOLIS preparou o plano das festas para
as próximas semanas. Com a tecnologia
ao dispor, não há desculpas, e pode até ver
séries na praia!.
SARA QUELHAS
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CHERNOBYL
HBO PORTUGAL

O que têm «Scary Movie 3 - Outro Susto de Filme»
(2003), «A Ressaca - Parte II» (2011) e «Vigarista à
Vista» (2013), três comédias de sucesso de Hollywood,
em comum com «Chernobyl»? Acredite ou não, o argumentista do trio de filmes, Craig Mazin, é o criador
responsável pela minissérie da HBO. Já o realizador
Johan Renck é um nome mais associado a telediscos,
mas tem estado envolvido em anos mais recentes na
direção de séries como «Breaking Bad», «Vikings»
ou «Bloodline». Currículos e origens à parte, a dupla
combina de forma perfeita para criar a monstruosidade que é o drama histórico «Chernobyl».
É certo que todas as pontuações subjectivas têm uma
importância relativa, mas a subida inesperada de
«Chernobyl» ao topo das melhores séries de TV de
sempre, no IMDb, colocou a minissérie no centro das
atenções. Depois do final de «A Guerra dos Tronos», a
HBO encontrou, ainda que temporariamente devido à
sua curta duração, um novo êxito que tem conquistado a audiência, a crítica e a atenção dos media.
O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, é um tema
recorrente nas salas de aula, nos canais de documentários e até em conversas circunstanciais. A explosão
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que destruiu a Central Nuclear, devido a um teste que
correu mal e que teve erro humano, é também escrita de pessoas que morreram na noite da tragédia, ou
como ‘danos colaterais’ nos dias e nos anos seguintes,
sendo imensurável o impacto que a toxicidade teve na
região. A narrativa coloca no epicentro da discussão
o real – ainda que ficcionado – Valery Legasov (Jared
Harris), um químico proeminente na sua época, que
foi chamado a analisar a catástrofe e viveu depois
atormentado com o que viu e descobriu.
Legasov terá gravado uma cassete antes da sua morte,
onde abordava a conspiração por detrás de Chernobyl e
a tentativa que houve de abafar a tragédia. É este o ponto de partida da minissérie, o áudio, seguindo-se uma
viagem ao passado até ao momento imediatamente após
a explosão, em abril de 86. Tendo na nossa posse, olhando do futuro, o conhecimento das consequências, torna-se doloroso assistir à desdramatização do desastre.
Nikolai Fomin (Adrian Rawlins), o engenheiro-chefe da
Central e apontado com um dos principais culpados, é
um dos que se apresenta mais relaxados e em constante
negação, desvalorizando as preocupações.

Esta ingenuidade estende-se a hierarquias superiores,
no início, bem como à população que se aproxima da
colina para poder observar o incêndio em toda a sua
grandiosidade. Sabemos o que vai acontecer, a radioatividade e a sua força, o erro que é tamanha exposição
aos químicos e a recusa de extrair toda a gente da cidade, mas a série retrata isso de forma sublime. Até no
simbolismo. A fazer lembrar uma chuva de cinzas, os
resíduos de Chernobyl vão-se alastrando pelas redondezas e caindo sobre os bombeiros e as pessoas que, à
distância, apenas admiram o ‘espetáculo’ de luzes.
O facto de sabermos o que se segue é um peso duro de
levar às costas. De pouco importa se aquelas personagens não existiram, ou se as reais em que se inspiram
não agiram exatamente assim: elas existem para servir a história, bem maior do que qualquer individualidade mas que, ainda assim, não quer descurar cada
uma delas. Desenvolve-as, dá-lhes personalidade e
complexidade, também para estabelecer uma maior
empatia com a audiência. Não faltam elogios para
«Chernobyl»; ser a melhor série de sempre ou não é
discutível, mas a sua qualidade é algo que fala por si a

cada episódio. Para abrilhantar ainda mais «Chernobyl», há um elenco de luxo, onde se destacam, além de
Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson ou Donald
Sumpter.
É quase impossível encontrar palavras para descrever
o assombro que é «Chernobyl». O impacto com que
cada queda, cada face vermelha e condenada pela toxicidade, cada descrédito do perigo e cada imponência nos atingem é avassalador. O público acompanha a
narrativa consciente de muito do que nos espera, sem
poder fazer nada, apenas testemunhando a estupidez
(ou inocência) das escolhas e, posteriormente, os jogos políticos para conter o escândalo social e global
do desastre de Chernobyl. Trata-se um murro certeiro
no estômago, concretizado de modo sublime pela escrita do argumento e pela realização crua e próxima
de Renk. Apesar da sua qualidade inegável, talvez fosse difícil ‘aguentar’ mais do que cinco episódios, tal a
sua força. SARA QUELHAS
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ELEMENTAR
TV SÉRIES

O final idealizado pelo criador Robert Doherty parecia apropriado: depois de confessar um crime que não
cometeu, Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) é extraditado para Londres. E aí a série de televisão, situada
na modernidade, encontrava o passado e a casa-mãe
dos livros escritos por Arthur Conan Doyle. The end.
O ‘problema’ é que a CBS decidiu dar mais episódios à
sexta temporada e renovou «Elementar» para uma sétima, de 13 episódios, levando o autor a repensar tudo
o que julgava encerrado e a reescrever o rumo das personagens que o acompanham desde 2012.
Embora o desafio de Doherty pareça quase contranatura, uma espécie de vida depois do fim da vida de Sherlock e companhia, a verdade é que ele o resolve com
naturalidade. Mas não deixa de ser algo poético ver um
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criador que tantas vezes ‘enganou’ o espectador e contrariou o óbvio, conseguindo sempre um ‘twist’ mesmo
quando tudo parecia resolvido, a ver as suas voltas também trocadas. Porém, nem com esta lição deixa de recorrer aos truques do costume e, chegados a Londres, onde
Joan Watson (Lucy Liu) foi ter com o eterno parceiro, é
como se não tivesse passado tempo algum. O ambiente
pode ser totalmente diferente, pode ter passado um ano,
mas as personagens mantêm os traços e os vícios que as
caraterizam.
É difícil escrever sobre o regresso de «Elementar» sem
levantar o véu sobre as escolhas de Doherty, mas não
queremos estragar o primeiro episódio a quem ainda
não o viu. Com esta limitação evidente, resta centrar a
análise no imediato. Sherlock e Holmes colaboram com

Athelney Jones (Tamsin Greig, «Episodes»), uma detetive durona que tem um sentimento quase antiamericano, recorrendo frequentemente a piadas contra Joan, a
quem trata por ‘Doc’. No arranque da sétima temporada,
a equipa tem de resolver o ataque a uma figura conhecida
do mundo da moda, que é subitamente atacada com ácido no meio da rua.
O ator Jonny Lee Miller tem uma carreira invejável, dos
palcos ao cinema, mas ficará para já conhecido como o
Sherlock mais duradouro, um feito que não será superado rapidamente. E até terá direito a dois finais, já que
a sua personagem tinha a vida resolvida com a ida para
Londres. Sem liberdade para voltar aos Estados Unidos,
pois tal levaria a que fosse detido, resta saber se Sherlock
mantém a sua tendência para quebrar regras, algo que

conheça logo no primeiro episódio com um gelado partilhado com o adorável filho de Kitty (Ophelia Lovibond),
que já não víamos desde a terceira temporada. Atenção:
os mimos para os espectadores não ficam por aqui.
Trata-se do fim de um ciclo bastante ousado na história
da TV. É certo que Doherty transformou o clássico de
suspense numa série mais moderna, bem mais próxima
de tramas como «O Mentalista» ou «Castle», ainda que
evitando o relacionamento romântico. Há amor entre as
personagens, sim, mas, caso o autor não mude de ideias,
não passará de platónico. Ainda assim, goste-se ou não
de «Elementar», há que dar crédito a Doherty pelo risco
que correu ao transportar Sherlock para os Estados Unidos e ao inverter o género de personagens bem conhecidas da literatura, como Watson ou Moriarty. SQ
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WHAT/IF
NETFLIX

Há um momento no piloto que resume, em poucos
segundos, aquilo que é «What/If». A certa altura, no
primeiro episódio, a personagem de Renée Zellweger
encara uma ampla janela, com a trovoada lá fora a
construir o cenário ideal de uma vilã da Disney… Mas
de um filme de animação série B – tal a qualidade artificial dos efeitos. Também é assim a série: no meio do
aparato da história que quer criar, os efeitos artificiais
destroem os aspetos positivos da trama que marca o
regresso de Mike Kelley, o criador de «Revenge», terminada em 2015.
Se há série que nem precisava de marketing era esta.
Após uma pausa na carreira entre 2010 e 2016, e filmes pouco mediáticos desde então – à exceção do regresso de Bridget Jones –, Renée Zellweger estreia-se
em 2019 numa série de TV, pela mão da Netflix. Desde
que o serviço de streaming anunciou a participação da
atriz norte-americana em «What/If», cuja sinopse demorou a ser revelada, que a curiosidade em torno da
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série era muita. Chegada a hora da verdade, é caso para
dizer que a montanha pariu um rato.
Lisa (Jane Levy) e Sean Donovan (Black Jenner) são
um jovem casal aparentemente normal… e os protagonistas desta história. Embora o foco esteja naturalmente em Renée, o valor acrescentado da nova série de
Kelley, o duo de promissores atores assume a condução da narrativa, pelo que grande parte do piloto lhes
é dedicado. Lisa tem uma start-up, que fundou com
a ajuda dos pais adoptivos, mas não consegue vender
o seu projeto a ‘tubarões’ do mundo dos negócios; já
Sean é um ex-jogador dos Giants, que caiu em desgraça
e agora trabalha como paramédico e no bar de um hotel. A eles junta-se um grupo de amigos estereotipado:
os namorados de sempre e a traição que ameaça dividi-los – com um hospital pelo meio a lembrar «Anatomia de Grey» –, e o casal gay que quer experimentar
coisas novas (a storyline lembra uma das secundárias
de «Looking»).

No meio dos clichés, surge finalmente Anne Montgomery (Renée) para nos salvar do tédio. Mas a
premissa que traz é, tal como a série assume num
diálogo entre personagens, um rip off de um filme
dos anos 90. Se conhecerem pelo menos a sinopse do
filme «Proposta Indecente» (1993), protagonizado
por Robert Redford, Demi Moore e Woody Harrelson, é impossível desligar a sensação de déjà vu. No
filme, um bilionário oferece um milhão de doláres a
um casal por uma noite com a mulher, enquanto na
série é Anne que se oferece para financiar o projeto
de Lisa… em troca de uma noite com Sean. O que é
acontece nesse período é um mistério e será o mote
para toda a temporada, uma vez que há uma cláusula
que impede Sean de falar sobre isso.
Apesar de os diálogos serem genericamente ‘bonzinhos’, o que estraga tudo é o argumento. Ou melhor,
a falta dele. Mike Kelley teve as ideias, organizou
os diferentes grupos da história e atribuiu-lhes um

conflito, só que não se preocupou com o fio condutor. Tudo é uma miscelânea de falsos twists que vão
acontecendo, onde cada personagem se julga à frente
do jogo em que está envolvida. Como pano de fundo,
a terrível Anne, que parece estar sempre um passo
adiantada em relação a Lisa, uma cientista frágil que
quer provar à magnata que é mais forte do que ela
pensa. Qualquer semelhança de Anne com Victoria
Grayson (Madeleine Stowe), de «Revenge», não será
certamente uma coincidência.
Como já perceberam, provavelmente, a esta altura,
«What/If» tem todos os ingredientes para se tornar
o ‘guilty pleasure’ dos seriólicos, apesar de todos os
seus defeitos. É verdade que a série está mal construída e que o argumento é uma falácia, mas a curiosidade para saber o que move Anne e o que aconteceu
naquela noite agarra a audiência episódio após episódio. Além disso, ter Renée como vilã é um acontecimento raro que é maravilhoso de assistir. SQ
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CATCH-22
HBO PORTUGAL

A história de «Catch-22», a minissérie da Hulu que estreou recentemente na HBO Portugal, começa a escrever-se em 1953, oito anos depois do final da Segunda
Guerra Mundial. Inspirado pelos ‘cacos’ deixados pela
guerra, que tantas marcas deixaram na sociedade norte-americana, o autor Joseph Heller idealizou a trama
satírica protagonizada pelo capitão Yossarian. O livro
só viria a ser publicado em 1961, em plena Guerra do
Vietname, traduzindo aquele que era o espírito dos
jovens em relação ao conflito. Nove anos depois, com
a guerra ainda a decorrer, Mike Nichols realizou um
filme com base nessa mesma narrativa. No elenco, contavam-se atores épicos como Alan Arkin, Orson Welles
ou Martin Balsam.
Como tal, escrever sobre a série de 2019, que conta com
George Clooney como tripla-ameaça – ator, produtor e
realizador – não acarreta a mesma responsabilidade
das obras que lhe deram origem. Os contextos são diferentes, bem como a forma como a informação flui mais
facilmente e com alcance global, e há uma distância
temporal e de análise em relação aos acontecimentos,
ficcionais mais situados entre 1942 e 1944, que «Cat-
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ch-22» retrata. Ao mesmo tempo memória, chamada
de atenção e aviso, a série é uma comédia negra que resulta numa verdadeira lição histórica, humana e, sem
papas na língua, critica o ambiente de guerra. E muitas
ainda decorrem nos nossos dias, com maior ou menor
visibilidade.
Para melhor entender a trama, devemos começar pelo
nome. “Catch-22” é uma composição burocrática que
resulta num entrave (aparentemente) imbatível por
quem está na guerra, e que tem por inspiração as falhas no sistema que prejudicam quem está em posições
mais baixas da hierarquia. Como nos é explicado no piloto, o médico só pode dar baixa a um militar ‘louco’ se
este lhe pedir. No entanto, o ato de uma pessoa pedir
para escapar a uma guerra, tendo por base o seu bem-estar próprio e a brutalidade da sua função, é, em si
mesmo, uma atitude racional. Quem pedir a dispensa
do combate por estes motivos, apelando à sua loucura,
é uma pessoa lúcida e, consequentemente, não pode ser
afastada por insanidade. É caso para dizer que o principal inimigo não se esconde nas trincheiras, mas sim
no papel.

O protagonista é Christopher Abbott, que brilhou há
dois anos na primeira temporada de «A Pecadora», na
pele do bombista aéreo Yossarian. A personagem optou por aquela função por acreditar que a guerra estava perto do fim e, como tal, o conflito terminaria antes
de ele acabar o seu treino. Mas isso não sucedeu e o militar ficou a 25 missões de distância da liberdade. Yossarian verbaliza frequentemente a sua posição perante
a Segunda Guerra, e os conflitos em geral, funcionando como uma espécie de comentador intra-narrativo
(verbal ou expressivo), que vai dizendo de sua justiça
o que pensa do que falam as outras personagens, nomeadamente Scheisskopf (George Clooney). Há reflexões sobre o comando, a religião e até o dever à Pátria,
no tom de humor negro que carateriza «Catch-22».
Yossarian vai acumulando insatisfações, seja pelo ridículo das ‘paradas’ e exibições públicas, seja pela fragilidade da vida de quem assume uma guerra que não
é a sua. Logo no piloto este sentimento sobe de tom,
primeiro com a morte de um recém-chegado e depois
com a explosão de um companheiro, ambas com alguma influência sua, de certa forma. Vai tentando apontar queixas que o considerem incapaz de servir, mas

nunca acerta na jogada. A extensão das missões para
30 e a explicação da “Catch-22” são apenas mais dois
golpes, bem duros, que demonstram onde está o poder.
E, na reação, percebemos que o militar americano não
olhará a meios para garantir o regresso a casa.
Embora nos chegue num contexto político e social
diferente de 1953, 1961 ou 1970, e não tenha certamente o mesmo impacto em norte-americanos e portugueses, a mensagem é transversal e global. Apesar
do humor negro e do argumento ficcional, há uma
realidade nua e crua à frente de quem assiste a esta
irresistível minissérie. Numa altura em que muito
se fala de «Chernobyl», e justamente, é também importante não esquecer ou deixar passar despercebida
«Catch-22». Caso precisem de mais algum motivo,
destaque para a presença do eterno “Dr. House” Hugh
Laurie, que interpreta um líder caricatural e uma das
personagens mais cómicas, e para Kyle Chandler, um
ator tantas vezes subvalorizado e cujo nome na narrativa é irónico e expressa o seu papel de ‘armadilha’:
Catchcart – separado resulta em algo como ‘dar carrinho’ ou ‘rasteira’. SQ
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REALIZAÇÃO

Kirill Serebrennikov
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Teo Yoo
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The Beatles, Bob Dylan, The Velvet Underground e
Lou Reed, David Bowie, T-Rex, Blondie, Sex Pistols
e por aí fora. Estas e outras referências pop/rock
circulam de boca em boca no filme «Verão». São
nomes vaporosos num ambiente criativo que a lente
do russo Kirill Serebrennikov capta com um encanto
melancólico. Através deles, isto é, da sua constante
citação, consolida-se a alma de um panorama específico:
estamos em Leninegrado (atual São Petersburgo), no
início dos anos 80 (pouco tempo antes da morte de
Leonid Brejnev), na esfera de uma jovem e amadora
cultura underground.
No centro de tal órbita musical vamos descobrir Mike
Naumenko (1955-1991), líder da banda Zoopark,
e Viktor Tsoi (1962-1990), co-fundador dos Kino –
figuras verídicas, pioneiras do pop/rock russo, cujo
feliz encontro artístico é aqui toldado por um triângulo
amoroso. No meio dos dois, a bela e afável Natasha
(namorada de Naumenko) surge como um corpo atraído
pela emoção dos acordes que se espalham no ar, a certa
altura, deixando-se seduzir mais pelos da guitarra de
Tsoi… No entanto, se se está à espera de um filme sobre
meras “intrigas de amores”, não há nada de mais errado.
A subtileza sentimental do que Serebrennikov põe em

cena leva-nos para outro patamar de entendimento: o
que liga estas e outras personagens é mais uma silenciosa
angústia, dir-se-ia geracional, do que um impulso
físico. Por isso, tudo o que vemos, no delicadíssimo
preto e branco que toma conta da tela, é um território
melodramático abordado pelo ângulo mais verdadeiro. O
da música.
Para além disso, é igualmente através da música que
Serebrennikov nos dá conta do cenário político – veja-se
a ridícula quietude que era então imposta ao público dos
concertos, através da vigilância apertada dos agentes
do regime comunista. Em vários momentos a realidade
dá mesmo lugar a brilhantes interlúdios musicais que
injetam a fantasia no retrato social – como a sequência
num comboio em que se canta furiosamente "Psycho
Killer" dos Talking Heads –, e nessa espécie de raios de
sol que interrompem o “Inverno” de uma época, o título
«Verão» ganha um sentido maior (sendo já de si o nome de
uma canção que, em russo, se diz «Leto»).
Recusando os tiques e propósitos de um comum
biopic, antes envolvendo-nos numa generosa conversa
com o espírito de um tempo, «Verão» é uma peça
profundamente intimista e visualmente delicada, que
fica a ressoar no espectador. As canções, tocadas num
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TÍTULO ORIGINAL
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TÍTULO ORIGINAL

REALIZAÇÃO

Artic

Cristina Gallego, Ciro Guerra

REALIZAÇÃO
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Joe Penna
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Natalia Reyes
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Um homem, um alarme de relógio, neve a perder
de vista e uma elevada dose de estoicismo. Talvez
possamos resumir desta forma a primeira longametragem do realizador brasileiro Joe Penna,
escrita a meias com Ryan Morrison. «Ártico»
é mais uma viagem pela resistência e instinto
de sobrevivência humanas, quer em paisagens
agrestes, quer durante a visualização.
Novamente: um homem, um relógio e neve.
Compreendemos que Mads Mikkelsen é um
“náufrago” num mar branco e gelado, que segue
uma rotina para se manter vivo e para procurar
socorro. O seu único abrigo, porto seguro, é o avião
despenhado. Percebemos que algum tempo passou
e que a ajuda tarda. Até que um dia esta chega,
mas não resgata, pelo contrário, cria um novo
desafio, o qual faz com que tenha de escolher entre
permanecer na sua conhecida rotina ou enfrentar
o incerto, indo assim ele próprio ao encontro do
auxílio.
A premissa, apesar de não ser original, atrai-nos,
contudo o filme, à medida que avança, perde-nos.
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O interesse foge-nos, o olhar cai no relógio.
As cenas iniciais, a rotina cronometrada pela
sobrevivência, e a devoção do ator dinamarquês,
que puxa o filme sozinho, agarram-nos à cadeira,
mas não são suficientes. E embora estejam
perante nós duas personagens – uma segunda
vítima, Maria Thelma Smáradóttir – não há
diálogos, explora-se muito pouco o interior, a
história pessoal destas pessoas, como se tivessem
sido abandonados na tela, e nós só vemos duas
figuras com as quais não sentimos empatia.
Uma caminha estoica e inverosimilmente para
a frente, lutando contra as difíceis condições
atmosféricas, animais selvagens e sobressaltos. A
outra passa todo o filme deitada e a ser puxada.
Claro que estamos perante uma situação extrema
e o realizador pretende mostrar isso mesmo, daí
o silêncio, a solidão, a persistência, porém resulta
no enfado.
Em «Ártico», Mads Mikkelsen está totalmente
sozinho, dentro e fora da película. Como a
paisagem, o filme revela-se demasiado austero.
RITA FONSECA

No princípio era a Palavra. Com a tela ainda negra, e
enquanto rolam os créditos iniciais de «Pássaros de
Verão», escutamos o canto e o sussurrar de uma língua
estranha. Escutamos o som da chuva, do deserto e dos
pássaros. Misturam-se diferentes estações e gerações.
Estamos em La Guajira, extremo norte da Colômbia,
num território hostil onde há séculos os Wayúu lutam
por manter viva a sua cultura e identidade. Depois de
um ano em reclusão, Zaira (Natalia Reyes) está pronta
a entrar na idade adulta e a sua mãe, Úrsula (Carmiña
Martínez), repete para ela as mesmas palavras que
provavelmente a sua avó, e antes dela a bisavó e a
trisavó repetiram às suas filhas: «Se há família, há
respeito. Se há respeito, há honra. Se há honra, há
palavra. Se há palavra, há paz». E o que acontece
quando uma destas ligações se quebra? A resposta que
«Pássaros de Verão» tem para nos dar é desoladora.
Depois do sucesso internacional de «O Abraço da
Serpente» (2015), Ciro Guerra e Cristina Gallego
voltam a juntar forças, desta feita para desafiar a visão
estereotipada e glamorizada do tráfico de droga na
Colômbia, centrando-se no impacto que este negócio
criminoso terá tido nas comunidades indígenas.
Entre as décadas de 1960 e 1980, período retratado

no filme, o narcotráfico cresceu de forma totalmente
descontrolada, trazendo simultaneamente a riqueza
e a destruição de muitos. Assumindo-se como ficção,
«Pássaros de Verão» resulta contudo de um longo
processo de pesquisa que Guerra e Gallego começaram
ainda em 2009, aquando das filmagens de «As Viagens
do Vento», justamente na zona de La Guajira. Dos
muitos relatos e histórias pessoais que ouviram brotou
esta epopeia em cinco cantos sobre a ascensão e queda
de uma família poderosa, os Pushaiana.
Visualmente deslumbrante, «Pássaros de Verão»
não retrata os Wayúu como um povo impoluto e
ingénuo. Sobretudo Úrsula, a matriarca do clã, ela
é simultaneamente a grande guardiã dos saberes e
tradições ancestrais dos Wayúu e a face mais clara
da decadência desses mesmos valores. Quase se
pode dizer que é a sua ambição e calculismo que
despoletam toda a tragédia. Mas, claro, isso seria
uma explicação demasiado simplista. À ganância
e à inércia das personagens, ao amor e ao desejo é
preciso juntar também o capricho do destino — e os
dólares americanos. No fundo, na sua estranheza e
singularidade, «Pássaros de Verão» não conta apenas a
história dos Wayúu.CATARINA MAIA
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HIGH LIFE

TOY STORY 4

TÍTULO ORIGINAL
TÍTULO ORIGINAL

High Life

Toy Story

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Claire Denis

Josh Cooley

ACTORES

ELENCO

Robert Pattinson
Juliette Binoche
André Benjamin

Tom Hanks
Tim Allen
Annie Potts
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EUA, 2018

DURAÇÃO

DURAÇÃO

113’

100’

ANO

ANO

2018
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A franquia mais distinta e popular da Pixar é retomada
num quarto capítulo pelo qual esperamos temendo o pior
face a um evidente retrocesso na qualidade artística dos
filmes desde que aconteceu a integração da companhia de
animação digital no universo dos estúdios Disney.
Os recentes filmes Pixar como «Brave (Indomável)» (2012)
e «A Viagem de Arlo» (2015) não corresponderam ao
padrão inovador e distinto da Pixar. As sequelas «Carros
2 e 3» (2011 e 2017), «Monstros: A Universidade» (2013)
e «À Procura de Dory» (2016) só confirmaram a pouca
capacidade criativa para manter o brilhantismo dos filmes
originais. As exceções à regra no domínio das sequelas
ou continuações são «The Incredibles 2: Os Super-Heróis»
(2018) e, claro, a trilogia «Toy Story», iniciada em 1995 com
um filme que revolucionou a animação e que foi prolongado
em dois episódios com narrativas surpreendentes e
onde todas as personagens cresceram. A Pixar entendeu
perfeitamente o risco que a decisão representava e cuidou
de encontrar uma forma inovadora de retomar uma série
que parecia estar bem encerrada no terceiro episódio.
Bonnie mantém-se como a criança que brinca com
os brinquedos que pertenceram a Andy, ganhando o
protagonismo natural que lhe tinha faltado no terceiro
episódio. Agora, está a iniciar a primária e descobre um
novo brinquedo que irá ser determinante na evolução da
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história. Trata-se de Forky, um garfo reciclável. É incrível
que um adereço ganhe a personalidade de um brinquedo,
mas é nisso que reside toda a magia que esperamos num
filme do universo «Toy Story» e torna-se num dos grandes
trunfos deste episódio. O outro é a valorização de Bo Beep,
uma boneca de porcelana que foi secundarizada em «Toy
Story: os Rivais» e «Toy Story 2: Em Busca de Woody», e que
é trabalhada para ser a personagem feminina que rouba o
filme a Woody e Buzz Lightyear.
O novo «Toy Story» assume-se como um filme de segundas
oportunidades no sentido em que há novas personagens
principais nas quais não reconhecemos as caraterísticas
de heróis. O filme mantém o tom delirante e aventureiro
dos anteriores, com sequências de ação bem imaginadas,
parecendo deliciosamente antiquado. Do ponto de vista
artístico é impressionante, como é possível ver na sequência
inicial onde uma noite chuvosa adquire uma textura tão
realista num filme de animação.
A Pixar faz quatro em linha e não desperdiça o apelo
emocional da sua saga histórica, despertando o interesse de
novos espectadores e cumprindo as expectativas do púbico
mais velho, pais e filhos que seguiram a trilogia entre 1995
e 2010. Se noutros casos recentes foi evidente que a Disney
colocou pressão comercial nos projetos artísticos da Pixar,
«Toy Story 4» demonstra o contrário. TIAGO ALVES

«High Life» tem uma premissa invulgar e
chamativa, mas acaba por não acertar por
completo na sua concretização. A história passase num futuro distópico, nos confins do Espaço,
já bastante além do nosso sistema solar, em
que Monte e a sua pequena filha Willow lutam
por sobreviver numa nave espacial, em total
isolamento. O tempo começa a escassear, fazendo
com que pai e filha se aproximem a passos largos
do seu derradeiro destino, o buraco negro onde
o tempo e o espaço deixam de existir, no final de
uma missão que procurava encontrar energias
alternativas para a Terra.
A cineasta francesa Claire Denis assina o
argumento e a realização da obra, evidenciandose mais pela criação e desenvolvimento da
história do que pela direção, que se revela pouco
cativante e certeira no objetivo de agarrar o
espectador à narrativa. Embora com alguns
momentos mais marcantes, a trama desenrolase com pouca garra e nem a banda-sonora - que,
num filme como este, poderia ter um papel
particularmente relevante - se evidencia, tendo
uma presença meramente superficial.

A dupla Robert Pattinson e Juliette Binoche
destaca-se largamente no elenco. Enquanto ela
é já uma das atrizes francesas com mais provas
dadas no Cinema e com reconhecimento pelos
pares, Pattinson tem aqui uma bela oportunidade
para mostrar que é muito mais do que Twilight
e não desperdiça. Com uma interpretação
segura e magnetizante, o ator é a alma do filme,
acrescentando-lhe mais camadas dramáticas.
Sem muitos efeitos especiais ou floridos, «High Life»
foca-se em paradoxos constantes: nas emoções (ou
na falta delas); na esperança de um pai mas em que
o próprio também parece sobreviver a si mesmo;
nas muitas alusões ao corpo e à sexualidade, mas
sem se abordar propriamente o sexo.
«High Life» baseia-se numa ótima ideia, mas mostra
alguns sinais de confusão narrativa. O primeiro
e o terceiro atos são os mais bem-conseguidos,
enquanto o segundo denota alguma falta de
ritmo e capacidade de criar ligação entre os vários
momentos da história. Este não é um filme de ficção
científica comum, o que acaba por ser refrescante
em relação a outras obras do género, mas falta-lhe
algo mais para se tornar verdadeiramente marcante.
TATIANA HENRIQUES
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SAI DE BAIXO - O
FILME
TÍTULO ORIGINAL

Sai de Baixo - O Filme
REALIZAÇÃO

Cris D’Amato
ELENCO

Miguel Falabella
Marisa Orth
Tom Cavalcante
ORIGEM

Brasil
DURAÇÃO

83’
ANO

2019

Saída diretamente da sitcom brasileira que marcou os
anos 90, a mais célebre família do Largo do Arouche
chegou ao grande ecrã. «Sai de Baixo – O Filme»
(2019) é a adaptação cinematográfica deste clássico
do humor brasileiro: mordaz, caricatural e assente na
melhor tradição da comédia de costumes, além das
citações incontornáveis como “cala a boca, Magda”.
Mantendo as mesmas personagens basilares, o
mesmo humor e o mesmo tipo de enredo da sitcom
original, o filme arrisca pouco. Sobretudo porque a
missão a que se propõe não precisa de grandes riscos:
retomar a “alma” da série, num novo veículo, como
recordação nostálgica para o público de sempre, sem
se preocupar sequer em captar novos espetadores.
A produção retoma a narrativa original, mas
reconhece a passagem do tempo. Afinal, são 17 anos
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que separam o final da série de oito temporadas e
o lançamento da versão cinematográfica. O filho
de Caco Antibes (Miguel Falabella) e de Magda
(Marisa Orth) cresceu e é hoje um jovem adulto
(Rafael Canedo), com a mesma tendência do pai
para falcatruas. Caco, que esteve preso, continua
a querer ganhar dinheiro fácil. Magda mantémse como o estereótipo da mulher bonita e burra,
apesar de afirmar estar “empoleirada” (empoderada,
em magdês). Os três, mais a mãe de Magda (Aracy
Balabanian) vivem na casa do porteiro Ribamar (Tom
Cavalcante), mas rapidamente se envolvem num novo
golpe internacional, a bordo do famoso autocarro da
VavaTur (sempre falado na sitcom, mas nunca visto).
O argumento, assinado por Miguel Falabella,
retoma os trejeitos das personagens, falas clássicas
e o espírito da época. Honrando a tradição da

saga televisiva, os atores até se desdobram em
personagens masculinas e femininas. Além de
Ribamar, Tom Cavalcante dá corpo a Jaula, a
tia do porteiro, enquanto Lúcio Mauro Filho faz
uma sólida interpretação dupla como os vilões
Banqueta e Angelita Rollas.
Como artifício da sua identidade única, a sitcom
assumia a informalidade como parte integrante
do produto final, sobretudo no que diz respeito
à quebra da “quarta parede”. Eram comuns, por
exemplo, interpelações frequentes ao público,
diálogos com a régie e atores fora de personagem.
Na versão para cinema, e perante a ausência
inevitável de espetadores no local de filmagens,
o argumento transporta a informalidade para
um conjunto de meta-piadas sobre as condições
de produção. Torna-se, contudo, uma alternativa

frágil à espontaneidade do palco.
Pela primeira vez longe das amarras do
formato televisivo, que resumia a ação a
um único espaço, «Sai de Baixo – O Filme»
(2019) tinha condições para inovar – tal como
inovou o panorama humorístico brasileiro dos
anos 90 – e para se reinventar, mas deixou
passar a oportunidade. Os sketches arrancam
gargalhadas, é certo, mas o argumento resulta
apressado e sem momentos memoráveis.
Recebemos as personagens clássicas com o
mesmo carinho de sempre, até pela nostalgia
que evocam, mas saímos da sala com a
sensação de que faltava algo mais. Talvez
porque – ao contrário de Caco, Magda e
companhia – não tenhamos parado no tempo,
como público. MF
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A PLAGUE TALE
INNOCENCE
Nos videojogos é sempre criada uma onda de expectativas através das convenções, os
trailers e os meios especializados,
quando o jogo é finalmente lançado
este terá de estar à altura dos ensejos criados pelos mecanismos de antecipação mas «A Plague
Tale: Innocence» passou debaixo do radar e tornou-se
uma enormíssima surpresa. «A Plague Tale: Innocence» aparece do nada e deixamos estupefactos, é um
caso onde o poder da palavra tem de funcionar a favor do jogo na criação de um êxito entre os jogadores.
A narrativa é um assombro, relata uma história desenrolada na época medieval, a província francesa é
o pano de fundo de um jogo que nos deixa em alta
tensão e agarrados ao ecrã numa constante atmosfera de incerteza na jornada de dois irmãos. «A Plague Tale: Innocence» é uma narrativa de inocência
e família na descoberta da relação de dois irmãos,
Amicia e Hugo. Este thriller desenrola-se no meio de
uma praga propagada por um exército de ratazanas,

196

JOGOS

METROPOLIS JULHO 2019

a crueldade da Inquisição, a raiva
do povo consumido pelo medo e os
invasores ingleses mas há também
momentos de bondade e esperança
onde se demonstra que vale a pena viver
para sair das trevas em que Amicia e o irmão
se encontram. Os vários capítulos da história são
marcados por um ambiente de elevado ritmo onde o
jogador apenas tem a ingenuidade e alguma agilidade com uma fisga na mão para escapar à morte certa
e suplantar os obstáculos. Não comandamos um super-herói, a nossa protagonista Amicia é uma jovem
forçada a crescer para proteger o seu irmão Hugo,
uma criança que teve pouco contacto com o mundo
exterior e mesmo a com sua própria irmã devido a
uma estranha doença que o transformou num ermita
no seu próprio lar onde esteva aos cuidados da mãe
Beatrice, uma alquimista. Amicia e o irmão são os
únicos sobreviventes do massacre da Inquisição nos
paços da herdade senhorial, embarcam numa jornada para se colocarem a salvo perante vários perigos

com a morte a pairar sempre no ar. O jogo evita os
combates com os oponentes e força-nos a utilizar a
astúcia na resolução de alguns puzzles para escapar
aos perigos, é necessário ser furtivo para escapamos
entre as sombras e por vezes utilizamos manobras de
distração para baralhar a oposição hostil. Ao longo
do jogo podemos utilizar as pestilentas ratazanas
para virá-las contra os adversários. Amicia pode também encontrar matérias primas que estão por norma
próximas de bancadas de trabalho onde a personagem vai aprimorar o seu modesto arsenal.
Um dos grandes triunfos de «A Plague Tale: Innocence» passa pela cinematografia que não perde nada
para a sétima arte, os cenários combinam a sensação de época medieval onde a beleza dos campos e
da floresta da Aquitânia são tingidos pelo sangue e o
terror. As vilas e os lugares habitados remetem-nos
para um período de desigualdades sociais, veja-se a
beleza da casa senhorial onde o jogo se inicia, a vila
destruída pela peste, a humildade do interior das ca-

sas do povo ou a opulência de uma igreja, seja qual for
a sequência, os criadores trabalharam afincadamente
no realismo. A nível de realização, as sequências cinematográficas respeitam vários princípios que nos
remetem para o cinema, observem a escolha de ângulos nos diálogos entre os irmãos, as interações com os
estranhos e os momentos profundamente dramáticos onde na maioria das vezes o trunfo da cena passa
pelo som e aquilo que vemos em segundo plano mas
sentimos na plenitude dos sentidos.
«A Plague Tale: Innocence» é um jogo que facilmente
pode chegar a estatuto de culto, o seu poder de som
e imagem, a história, os cenários, personagens e o
sentimento de realismo transporta-nos sempre para
dentro da consola quando pegamos no comando. A
autoria desta produção pertenceu ao Asobo Studio,
um estúdio francês sediado na Aquitânia (zona de
Bordéus), que através da sua equipa criativa explorou ao ínfimo detalhe os cenários históricos da sua
região para criar esta pérola, é um jogo a não perder.
JORGE PINTO
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MORTAL
KOMBAT
11

Está de regresso uma das séries
mais populares de videojogos
de luta, Mortal Kombat 11 [MK11]
aterra, como não podia deixar de
ser, com um enorme estrondo. Heróis
e vilões reúnem-se para colocar em jogo um
sem número de malabarismos de mãos para invocar
os melhores golpes à disposição de cada personagem.
MK11 tem um modo de história que rescreve a narrativa e coloca em confronto as forças do bem e do mal, os
entendidos estão nas sete quintas com os personagens
do franchise mas os estreantes nesta série vão evoluir
na narrativa que combina momentos de história, em
modo de animação, com lutas one-to-one.
As lutas são num crescendo de dificuldade, o jogo traz
consigo um excelente tutorial que aconselhamos vivamente a revistar as vezes que forem necessárias para
absorver a mestria dos movimentos, dos mais básicos
aos mais complexos, passando pelos bloqueios, as fatalidades e o brutalismo, é um guia essencial para retirar
o potencial que o jogo tem para oferecer. São vários os
jogadores que conhecemos que optam por carregar em
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todos botões de forma desordenada e esperar pelos resultados, ainda
que esta técnica resulte entre amigos,
a solução referida é um desastre quando
confrontamos os maiores cromos da série…

O jogo é da autoria do estúdio de Chicago, a NetherRealm Studios e distribuído a nível global pela Warner
Bros. Interactive Entertainment. A NetherRealm é liderada por Ed Boon o co-criador do franchise Mortal
Kombat e director de MK11, o estúdio também assina
a série de luta Injustice que tem como protagonistas o
universo dos comics DC.
A jogabilidade é elevada e não transmite a sensação
de escalar uma montanha de dificuldade, é tudo uma
questão de desfrutar o momento e ir aprendendo os
golpes e as técnicas defesa, também podemos utilizar o
cenário da luta como dispositivo agressor, as mortes e
os golpes mais letais têm honras de super slow motion.
Mortal Kombat 11 continua a ser um dos mais atrativos
e violentos jogos de pancadaria a disposição dos fãs de
videojogos, que a luta comece! JORGE PINTO
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