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ERA UMA VEZ NO... CINEMA
Um dos momentos mais importantes deste verão acontece durante este mês de
agosto com a estreia do novo filme de Quentin Tarantino, ao qual dedicámos a capa
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deste número, um perfil do realizador e a revisão oportuna da sua obra.
A temporada fica marcada por um desfile de sequelas e franquias como «Velocidade
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Furiosa: Hobbs & Shaw», «Homem Aranha: Longe de Casa», «O Rei Leão» e «Toy Story
4». Todos estes filmes encontram facilmente o seu público e repetem o sucesso dos
anteriores. A Disney consegue mesmo a proeza de obter a melhor receita com um
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filme de imagem real que é decalcado do seu sósia/clássico em imagem animada.
Não está em causa o valor artístico e o apelo popular dessas obras – e já aqui
escrevemos que «Toy Story 4», por exemplo, é um dos filmes mais interessantes do
ano e que revela uma criatividade impar na exploração das potencialidades de uma
série.
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O que interessa ver nos resultados da estreia de «Era Uma Vez em... Hollywood» é
se uma obra com narrativa complexa, tema e rasgo autoral, pode funcionar junto
do grande público. Este é mesmo o único grande filme para uma audiência adulta,
curiosa e interessada que estreia durante este verão.
É um risco para Quentin Taratino porque trata-se de um dos seus filmes mais caros
e o primeiro que rodou sem a produção de Harvey Weinstein. Os resultados que
fizer também testam a popularidade de Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, dois atores
globais que cativam o público feminino para uma história mais masculina. Pensando
neles, na sua qualidade, no que representam, no facto de contracenarem aqui pela
primeira vez, também somos levados a notar que este é o único filme com estrelas
maiores que estreia nesta temporada de verão.
Quando a diversidade da oferta baixa, com a exibição de muitas produções que
repetem fórmulas e a redução do espaço para cinema independente ou artístico,
um filme como «Era Uma Vez em... Hollywood» sobressai. Vai ser interessante ver se
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o público de cinema ainda se interessa pela originalidade.
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QUENTIN TARANTINO
Quentin Tarantino regressa com um delirante retrato de Hollywood no final dos anos 1960, a revista
METROPOLIS presta tributo a um dos maiores cineastas das últimas décadas.

RENTRÉE HBO
A HBO Portugal tem mais um alinhamento de séries de deixar-nos com água na boca, a revista METROPOLIS
esteve em Los Angeles na apresentação das principais estreias de Outono do serviço de streaming.

O REI LEÃO
A versão em imagem real do clássico da Disney provocou uma corrida às salas de cinema,
saiba tudo sobre um dos campeões de bilheteiras de 2019.
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JORGE JÁCOME PREMIADO NO
FESTIVAL DE HAMBURGO

PAULO BRANCO RECEBE
PRÉMIO MUNDIAL DAS ARTES
LEONARDO DA VINCI

A INAUGURAÇÃO DA CASA DO
CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA

«Past Perfect», de Jorge Jácome,
recebeu o grande prémio na
competição do Festival de Curtas
Metragens de Hamburgo. O triunfo
consagra o realizador Jorge Jácome
em anos consecutivos já que na
edição anterior a curta-metragem
«Flores» tinha recebido o Grande
Prémio e o Prémio do Público. Esta
consagração reforça o percurso
positivo de «Past Perfect» que foi o
primeiro filme português a vencer
a competição internacional do
IndieLisboa na edição de 2019. O
filme é baseado num texto para
teatro de Pedro Penim sobre cidades
ou países, como Portugal, afundados
numa dolorosa saudade do passado
e negando um presente doloroso.

O produtor, distribuidor e exibidor
português Paulo Branco foi
escolhido para receber o Prémio
Mundial das Artes Leonardo da
Vinci, atribuído pelo Conselho
Mundial de Cultura – World Cultural
Council. O prémio reconhece
o "prolífico e variado trabalho
desenvolvido no âmbito do cinema
independente, produzindo e
coproduzindo com realizadores de
quatro continentes, sempre aberto
a novas ideias, trilhando novos
caminhos e construindo pontes
em todo o mundo, bem como
pela sua dedicação em aproximar
diferentes áreas da cultura, como a
literatura, as belas-artes e a música",
conforme se lê no comunicado do
Conselho Mundial de Cultura. O
Prémio Leonardo da Vinci é atribuído,
bienalmente, desde 1989. Paulo
Branco é o primeiro português e a
primeira individualidade ligada ao
cinema a receber esta distinção.

“Faz-se enfim justiça com a
inauguração da Casa do Cinema
Manoel de Oliveira. Justiça ao nosso
maior e mais reconhecido cineasta,
justiça ao nosso cinema, que temos
o dever de defender e de preservar,
e justiça ao Porto, cidade berço
do cinema português”, afirmou o
presidente da república Marcelo
Rebelo de Sousa durante a cerimónia
de abertura ao público da Casa
do Cinema Manoel de Oliveira. O
chefe de Estado recordou o cineasta
enquanto “artista fiel às suas ideias
e obsessões”, cujo “verdadeiro
continente submerso é a obra que
não chegou a ser filmada” e que
encontra na Casa do Cinema agora
inaugurada “o seu lugar natural”.
A Casa do Cinema recorda a vida
e obra de Manoel Oliveira, através
de fotografias, textos, desenhos
preparatórios, adereços, guiões de
filmes e também prémios, cartazes,
correspondência e toda a biblioteca
do cineasta.

17 JULHO

19 JULHO

20 JULHO

TRÊS FILMES PORTUGUESES NA
COMPETIÇÃO DE LOCARNO

RUTGER HAUER (1944 – 2019)

«VINGADORES: ENDGAME» BATE
RECORDE DE «AVATAR»

Os novos filmes dos realizadores
portugueses Basil da Cunha, João
Nicolau e Pedro Costa integram
a competição internacional do
Festival de Cinema de Locarno,
na Suíça. Após ter sido premiado
por «No Quarto de Vanda» e, mais
recentemente, «Cavalo Dinheiro»,
Pedro Costa regressa a Locarno com
«Vitalina Varela». O filme retrata
uma mulher cabo-verdiana com 55
anos, que chega a Portugal três dias
depois do funeral do marido, após
ter esperado um quarto de século
pelo seu bilhete de avião. João
Nicolau, leva a Locarno o musical
«Technoboss», protagonizado
por Miguel Lobo Antunes e Luísa
Cruz. Neste filme seguimos um
sexagenário divorciado à espera
da reforma. Finalmente, «O Fim
do Mundo», é a segunda longametragem de ficção do luso-suíço
Basil da Cunha, e conta a história de
Spirra, um jovem que acaba de sair
de um colégio interno e se encontra
de novo com os amigos na Reboleira.

A carreira do holandês Rutger Hauer
começou no teatro experimental,
ainda na adolescência, e prosseguiu
na televisão. O cinema surgiu pela
mão do cineasta holandês Paul
Verhoeven que lhe ofereceu o papel
principal no sucesso de bilheteira
«Delícias Turcas» (1973). Já em
Holywood filmou com Ridley Scott
o clássico «Blade Runner – Perigo
Iminente» (1982), interpretando o
violento replicante Roy Batty, um
papel que o imortalizou no cinema.
Integrou o elenco do primeiro filme
americano do compatriota Paul
Verhoeven, o brutal «Amor e Sangue»
(1985). No domínio do fantástico e na
mesma época histórica filmou com
Michelle Pfeiffer «A Mulher Falcão»
(1985). «Terror na Auto-Estrada»
(1986), de Robert Harmon foi outro
filme essencial do ator. Rutger Hauer
morreu com 75 anos.

O filme da Marvel atingiu nesta data
a receita de 2,8 milhões de dólares
tornando-se no mais rentável nas
bilheteiras de cinema do mundo
inteiro, colocando fim ao recorde
detido por «Avatar» de James
Cameron. Foi o próprio Cameron
que registou o acontecimento ao
partilhar nas redes sociais uma
imagem que junta os universos
cinematográficos dos dois filmes
com a frase "Oel natie kameie, I
see you Marvel. Congratulations to
«Avengers: Endgame» on becoming
the new box-office king - Eu vejo-te
Marvel. Parabéns a «Vingadores:
Endgame» por se tornar o novo
rei das bilheteiras. A liderança
de "Avatar" durava desde 2010 e
totalizava uma receita de 2,787 mil
milhões de dólares a nível mundial.
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ANIMAÇÃO DE REGINA PESSOA
TRIUNFA NO BRASIL

«SLEEPWALK» GANHA PRÉMIO
EM ESPANHA

«A HERDADE» NA COMPETIÇÃO
DE VENEZA

A curta-metragem «Tio Tomás – A
Contabilidade dos Dias», de Regina
Pessoa, ganhou o grande prémio do
Festival Internacional de Animação do
Brasil - Anima Mundi, e o prémio Best
Sound Design. A distinção maxima
na competição do Festival qualifica-o
para concorrer ao Óscar de melhor
curta-metragem de animação. Neste
filme Regina Pessoa presta uma
homenagem ao seu tio que “foi uma
inspiração artística e desempenhou
um papel fundamental no seu
desenvolvimento enquanto cineasta.”
Regina Pessoa começou a trabalhar
como animadora nos filmes do
cineasta português Abi Feijó e
integra, desde 2018, a Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas
de Hollywood, por convite da
organização.

O filme “Sleepwalk”, do português
Filipe Melo, recebeu o prémio Onofre
para melhor curta-metragem no 25.º
Festival Ibérico de Cinema, em Badajoz.
A consagração no festival de cinema
acontece no mesmo ano em que o
filme recebeu o prémio Sophia de
melhor curta-metragem da Academia
Portuguesa de Cinema. «Sleepwalk»
é uma adaptação ao cinema do conto
em banda desenhada com o mesmo
nome, da autoria de Filipe Melo e Juan
Cavia, publicado em 2017 na revista
Granta, em Portugal, e que também
deu origem ao livro «Comer, Beber»
editado pela Tinta da China. Tratase da história de um homem que
percorre o interior dos Estados Unidos
em busca de uma tarte de maçã. O
filme «Equinócio», de Ivo M. Ferreira,
também foi premiado pela fotografia,
da responsabilidade de João Ribeiro.

Desde há 14 anos que um filme
de um realizador português não
marcava presença na seleção
competitiva do festival de Veneza.
«A Herdade», longa-metragem do
realizador português Tiago Guedes,
surge entre os candidatos ao Leão
de Ouro na 76ª edição do festival
de cinema mais antigo do mundo.
O filme é um fresco sobre Portugal,
desde o período do Estado Novo até
ao século XXI, centrado na história
de uma família e de um herdade
rural. As personagens principais são
interpretadas por Albano Jerónimo,
Sandra Faleiro, Miguel Borges e
João Vicente. Além da presença em
Veneza, «A Herdade» também fará
parte da selecção oficial do TIFF,
Toronto International Film Festival. «A
Herdade» é a mais recente produção
portuguesa de Paulo Branco, estreia
em Portugal a 19 de Setembro.
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A HERDADE - CENAS DA VIDA PORTUGUESA:
No outono vamos descobrir «A
Herdade». O mais recente filme
realizado por Tiago Guedes e produzido por Paulo Branco. Uma saga
sobre uma família e quatro décadas
da história recente de Portugal.

manas após a estreia mundial na
seleção oficial competitiva da 76ª
edição do festival de Veneza, o mais
antigo do mundo e que nos últimos
anos tem recuperado muita da relevância perdida para Cannes.

TIAGO ALVES

A rentrée do cinema vai ser marcada pela estreia nacional do filme «A
Herdade» de Tiago Guedes. Desde
logo porque chegará aos cinemas
nacionais a 19 setembro, duas se-
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A seleção de Veneza é exigente e
ingrata para o cinema português.
Basta constatar que «A Herdade»
é o primeiro filme de um realizador nacional a competir pelo Leão
de Ouro em 14 anos. Tiago Guedes

considera que esta escolha “tem
um significado enorme, porque não
há melhor forma de estrear um filme. Um festival com o prestígio e
dimensão como o de Veneza, selecionar o meu filme para estar entre
um grupo restrito de enormes realizadores tem um enorme impacto
em mim.” Em resposta a várias perguntas da METROPOLIS, acrescenta
que sente “orgulho em contribuir
para voltarmos a ver o nome do país
numa tão prestigiada competição.”

1970 – 2010
Este filme foi desenvolvido durante oito anos pelo produtor Paulo
Branco e filmado em 2018. Tiago
Guedes tomou conhecimento da
história quando já existia um primeiro argumento escrito por Rui
Cardoso Martins. “Eu senti a necessidade de mudar algumas coisas
de forma e apoderar-me do filme de
uma forma mais intrínseca. Penso que a grande mudança que fiz
foi no sentido de procurar entrar
numa zona interna e profunda dos

personagens principais, quis muito
perder tempo com eles.”
A herdade é o local onde a história
familiar sucede. “Fica na Barroca
[Alcochete, distrito de Setúbal] e foi
escolhida de forma natural. O argumento original foi escrito baseado
nela, e depois ao procurarmos locais foi a que melhor funcionou. O
que fez sentido.” O realizador reside
em Lisboa e não tem contacto com
esta realidade. “Eu não tinha uma

relação pessoal com estas grandes
propriedades rurais, mas durante
toda a pesquisa e a preparação foi
muito interessante conseguir ver
os diferentes lados dessas mudanças. O facto de ter vivido oito anos,
recentemente, no Alentejo fez-me
sentir de forma natural todas as
paisagens do filme.”
É ali que seguimos o percurso de um
grande proprietário rural, a evolução das relações afetivas, o cresci-
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mento dos filhos, e todo um largo
período histórico do país, desde os
derradeiros anos do Estado Novo
até à recente situação de emergência financeira que justificou a intervenção da troika. Estamos perante
uma narrativa que abraça quarenta
anos da história social e política
do país, o que levou Tiago Guedes
a ajustar os avanços e recuos que
existiam na primeira versão do

12
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argumento. “Reduzi a quantidade
de saltos temporais que existiam
e concentrei tudo em apenas duas
épocas grandes (anos 70 e anos 90)
e mais um pequeno prólogo. Foquei
muito o nervo central do filme nas
‘heranças’ emocionais que se recebem dos pais e das que se deixam
para os filhos.”
Durante este amplo período his-

tórico sentimos o crescimento das
personagens centrais interpretadas por Albano Jerónimo e Sandra
Faleiro, o casal que gere os assuntos
de família e da propriedade. “Para
o papel da Sandra ainda vi mais
algumas pessoas mas o Albano foi
uma escolha direta. Nos meus trabalhos com os atores quero sempre que eles os levem ao limite das
suas capacidades. E acabou por ser

simples, porque me parecem ser do
tipo de atores que não sabem trabalhar de outra forma.”
Perguntámos diretamente ao realizador se lidar com a mudança física
e a aparência dos atores foi a maior
dificuldade que sentiu, e a resposta
identificou outro problema especifico de um filme de época. “As caracterizações, o envelhecimentos

e/ou rejuvenescimentos são sempre difíceis, mas penso que o mais
complicado é sempre filmar na cidade de Lisboa e tentar ‘refazer’
época, porque está tudo cheio de
modernices e de turistas.”
«A Herdade» poderá ser visto em
setembro, mas o filme anterior de
Tiago Guedes, uma comédia sobre
adolescência e paternidade chama-

da «Tristeza e Alegria na Vida das
Girafas», só foi exibido numa sessão do festival IndieLisboa 2019 e
ainda não teve estreia nem distribuição comercial.
“Quis o destino (ou os distribuidores) que «A Herdade» estreasse antes da «Tristeza e Alegria na Vida
das Girafas». A previsão para essa
estreia é finais de Novembro."
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HISTÓRIAS
ASSUSTADORAS
PARA CONTAR
NO ESCURO
Um dos fenómenos da recente
Comic-Con, em San Diego, foi o
novo projeto de Guillermo Del
Toro, «Histórias assustadoras
para contar no escuro». A
apresentação decorreu num
painel recheado de estrelas
como o próprio Produtor
e realizador mexicano, o
realizador André Ovredal e a
equipa de efeitos especiais
com Mike Elizalde («Hellboy»),
Mike Hill («A Forma da água») e
Norman Cabrera («Hellboy»). Aí
foram revelados os segredos do
novo desafio de Del Toro.
SÉRGIO ALVES

14
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«Histórias assustadoras para contar
no escuro» é um filme de época,
caraterística fundamental para Del
Toro que desejava um período anterior
à torrente de informação dos tempos
atuais. Para o realizador de «A Forma da
Água», “quanto menos recursos tiverem
melhor. Não podem googlar nada. não

conseguem usar um telemóvel. A outra
razão é que as histórias viajavam mais
devagar, mas aprofundavam mais. ”Em
termos gerais, o realizador e produtor
afirma que estão a fazer um filme para
eles próprios tal como ainda tivessem 12
anos. Estão três gerações que tiveram
contato com estes livros e sentiram

sempre que seria algo para os pais e
filhos assistirem em conjunto.
Os contos de Stephen Gamell e Alvin
Schwartz foram adaptados neste filme
num tom muito similar aos filmes da
Amblin, produtora que ganhou estatuto
na produção de clássicos de Steven

Spielberg. Guillermo Del Toro e André
Ovredal são fãs declarados do tom dos
filmes de família dos anos 1980, Ovredal
destacou a importância que teve a sua
infância e juventude de espetador de
cinema e a forma como se ligou a estas
histórias. André Ovredal afirmou na
sessão que cresceu com os filmes da

Amblin – a saga «Regresso ao Futuro»
e todos esses filmes – e quando leu o
argumento e viu a oportunidade de criar
um filme de terror nessa linha. A ação
tem como pano de fundo uma pequena
localidade da América de 1968, sobre o
espectro da guerra no Vietnam e com
o Presidente Nixon a ser contestado e
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os cartazes de recrutamento a serem
vandalizados…
Um dos aspetos mais originais do filme
prende-se com os monstros criados
e, a este propósito Del Toro reafirma a
sua preferência pelos efeitos especiais
físicos e foi aplaudido na Comic-Con
de San Diego por ter manifestado essa
opção. As primeiras imagens do filme
foram exibidas em simultâneo com a
explicação pelo criador dos monstros,
Norman Cabrera, que descreveu como
deram vida ao monstruoso espantalho
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Harold. O desenho final da personagem
foi descrito como uma “máscara que
apodreceu ao sol”. A fidelidade ao original
dos livros na criação dos monstros foi
uma das premissas da equipa pois todos
eram fãs das histórias. Por isso, ser fiel ao
original foi fundamental.
As personagens mais marcantes
apresentadas na Comic-Con foram o
já mencionado espantalho Harold; O
cadáver hediondo à procura do dedo do
pé concebido através de caraterização
e maquilhagem intensivas em «The

Big Toe»; A versão cinematográfica
da Mulher pálida («The Pale Lady»),
entidade pálida e sorridente que foi uma
das mais difíceis de criar; E, finalmente, o
último monstro – Jangly Man – foi o que
teve a reação mais efusiva da sessão. É
uma amálgama de três outras histórias
retiradas dos livros de culto: “Mi Tie
Dough-ty Walker”, “What do you come
for?” e “Aaron Kelly’s Bones”. O ator que
deu vida a esta personagem, Troy James,
teve de executar movimentos incríveis
que tornaram o monstro poderoso e
ainda mais assustador.

BOOKSMART
INTELIGENTES E REBELDES

«Booksmart: Inteligentes e
Rebeldes» é uma comédia
original, fresca e sem-filtro e uma
história sobre o crescimento num
liceu.“Desde o início, a minha
ideia é que o liceu é uma fase
crucial,” diz a realizadora Olivia
Wilde.” Quando andas no liceu,
parece uma questão de vida ou
de morte. Queria abordar este
filme da mesma forma que um
realizador abordaria um filme de
ação,” continua Wilde ”queria que
parecesse um filme de polícias
parceiros que se apoiam em
qualquer circunstância. Podem
ser pessoas muito diferentes que
se apoiam, se complementam,

no seio dum ambiente adverso.
Inspiramo-nos em «O Caça
Polícias», «Dia de Treino» e
«Arma Mortífera». Basicamente,
«Booksmart: Inteligentes e
Rebeldes» é um filme sobre
relações, passado numa atmosfera
de liceu que reflete a importância
deste período nas nossas vidas.”
TRADUÇÃO
SÉRGIO ALVES

Na sua essência, «Booksmart» é
uma história sobre a amplitude
e a profundidade da amizade
feminina.” Fiquei muito feliz que
este filme estivesse a ser feito,
até antes de pensar que teria

B O O KS M A R T
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uma hipótese de participar nele,”
lembra Wilde. E continua: ”Fiquei
agradecida que alguém estivesse a
contar uma história sobre amizade
feminina que não fosse apenas
sobre elas a conquistarem um
rapaz ou a integrarem-se.” Este
filme não é sobre duas jovens
“nerds” que se querem vestir como
as raparigas populares da escola e
caçarem o rapaz mais desejado.” É
uma história sobre amizade entre
duas jovens que para as mulheres
nesta idade é o seu primeiro
relacionamento íntimo antes de
chegarem à idade adulta. É uma
ligação intensa, é algo sobre o qual
muitos podem refletir e pensar, ”

KAITLYN DEVER E BEANIE FELDSTEIN

como é que aquela relação ajudou
a formar a minha identidade e os
meus relacionamentos futuros?”.
Para além disso, segundo a
realizadora, é um filme de
separação pois elas vão ter de se
separar. Vão ter de se libertar.
Tornaram-se numa só, e agora é
tempo de se separarem e partirem
por caminhos diferentes. Não é
fácil de fazer. Neste filme, estamos
a contar a história destas miúdas
num momento decisivo das suas
vidas, que acaba por ser uma
aventura divertida e excitante.
O produtor David Distenfield

confessa que era muito parecido
a Molly e Amy no liceu (mais com
a Molly).” Identifiquei-me com
as ansiedades, a intensidade e a
sua amizade. É raro quando as
adolescentes são retratadas de
uma forma honesta, inteligente,
divertida e madura.”
Tal como com Distenfield, a
história disse muito à produtora
Jessica Elbaum e à sua experiência
de descoberta interior nos anos
da adolescência. Para mim, foi
muito especial pois tive uma
experiência semelhante no liceu.”
“Estas são as personagens e um
mundo que conheci muito bem,

e por isso, tenho uma inclinação
para histórias de crescimento.
Tal como a Molly e a Amy estão
em busca de escapar aos rótulos
do liceu, os produtores estavam
entusiasmados em fazer um filme
que confrontasse esses mesmos
rótulos de filmes de liceu. “Pensei
que este filme é uma abordagem
tão honesta e verdadeira ao liceu
destes dias e àquilo que os jovens
estão a passar neste momento,”
acrescenta Elbaum. “Tentar
integrar-se quando és etiquetado
como diferente. Queria explorar
isto neste filme.”
Olivia Wilde abraçou a sua
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estreia na realização com um
entusiasmo contagiante e uma
criatividade que convenceu
facilmente os produtores que era a
escolha acertada para dirigir este
projeto.”Olivia e eu somos amigas
há anos,” refere Elbaum.”Andava
à procura de alguém para realizar
Booksmart e sabia que ela tinha
dirigido vídeos musicais. E depois,
tive um daqueles momentos, onde
pensei que seria a pessoa indicada
para realizar o filme. Olivia
leu o argumento e respondeu
imediatamente: ‘Alinho’.
Apresentou o seu projeto à equipa
da Annapurna e eles adoraram.
Os produtores tinham escolhido

uma realizadora com uma
intuição apurada em relação às
personagens e uma perspetiva
única sobre a narrativa.” Olivia
compreendeu estas miúdas e
a sua amizade, e reconheceu,
imediatamente, o que seria
preciso para que uma história
como esta se pudesse transformar
num filme,” destaca Distenfeld.
”Para além de ser inteligente e
divertida, ela tem um ouvido
apurado para o que é real – sempre
à procura de momentos emotivos
e divertidos sem descaraterizar as
personagens. Ela sabe o que é ser
uma jovem atriz e como motivar
alguém dessa idade a uma grande
performance.
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A evolução da história foi um
processo orgânico, e exigiu um
escritor hábil que não apenas
compreendesse a visão do
realizador mas pudesse também
capturar e retratar a experiência
do liceu duma forma divertida e
com interesse.” Uma das partes
mais importantes da equação
do filme foi a escritora Katie
Silberman,” sublinha Wilde.” Katie
entrou no projeto para reescrever
o guião e uniu esforços comigo
para contar a história duma
forma que fosse retratar tudo o
que fosse evoluindo à medida que
construíamos tudo juntas. Com
cada elemento novo introduzido

BEANIE FELDSTEIN E OLIVIA WILDE

desde os locais de rodagem aos
atores, ela reescreveu o argumento
para refletir essas mudanças e
tornou a história muito melhor do
que eu imaginara.”
Trabalhando ao lado de Wilde
para criar este caótico e complexo
mundo de adolescentes, a
argumentista encontrou uma alma
gêmea. ”Foi um período divertido
o desenvolvimento do argumento
com a Olivia. Trouxe tantas ideias
foi uma colaboradora incrível,”
continua Silberman. “É recetiva
ao contributo de todos. Sintome afortunada por ter podido
contribuir para a visão dela. Criou
este ambiente fantástico onde

todos se sentiram os melhores
amigos uns dos outros enquanto
faziam um filme sobre as melhores
amigas.” Para ela, fazer parte de
«Booksmart» foi um sonho de liceu
tornado realidade.” Era a miúda
que não ia a festas, durante o
liceu, por isso foi recompensador
tal como teria feito na última
noite de liceu se não tivesse ficado
em casa,” acrescenta Silberman.
”Gostava de ter visto este filme
quando andava no liceu.”
Quando foi o momento de
escolher os atores mais velhos
do Liceu Crockett, os criadores
do filme quiseram romper com
os estereótipos.” Allison Jones,

a nossa diretora de casting, foi
sempre considerada uma das
melhores da indústria,” salienta
Wilde.” Desde «Freaks and geeks»
a «Superbaldas» ou «Lady Bird»,
ela tem olho para o talento jovem
que possua uma certa essência que
seja autêntica, honesta e única.”
“Muitas vezes estes filmes são
uma série de estereótipos que
incluem a miúda nerd, o tipo
bonzão e o amor entre ambos,”
continua a realizadora.” Queria
pessoas que chegassem com uma
perspetiva diferente. E a Allison
foi capaz de apresentar uma lista
de talentos que tinham aquela
qualidade especial, nenhum deles
era famoso. Adorei poder dar a
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LISA KUDROW E WILL FORTE

este atores uma oportunidade
de mostrar o que os tornava
diferentes em oposição a colocálos em caixas. O nosso elenco é
composto de jovens que viam as
suas personagens duma forma
distinta. Era o que queria e estou
grata por isso.”
Desde o início, todos sabiam que
não se podia fazer o filme sem
escolher uma dupla credível de
melhores amigas. A história vive
e morre na química entre Molly
e Amy, e Wilde encontrou o duo
perfeito em Beanie Fedstein e
Kaitlyn Dever.
A personagem de Kaitlyn Dever,
Amy, é uma guerreira da justiça
social com um coração de ouro

a bater pela miúda de quem é
tutora. “Amy é doce e inocente que
tem uma filosofia de vida muito
certinha, de acordo com as regras,”
explica a atriz. ”Ela apoia uma
série de causas e depois de concluir
o liceu planeia viajar para África
para fazer voluntariado. Quando
se trata de lutar por outras
pessoas, ela é um pitbull, mas
quando se trata dos seus próprios
interesses não é tão corajosa.”Amy
decide embarcar nessa viagem com
Molly pois quer seduzir Ryan.”
prossegue a jovem atriz “ela nunca
teve a coragem de ir falar com
ela, e se não tentar agora, nunca
saberá o que podia ter acontecido.
E assim, ao longo do filme, Molly
vai ensinar-lhe a afirmar-se e ser
forte.”
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Dever gostou do fato de apesar
de Amy ser lésbica esse não foi
o ponto fulcral da estrutura
narrativa. ”A personagem lésbica
numa série de filmes, ainda hoje,
tem de ter uma história de “sair do
armário”. Mas em «Booksmart»,
essa parte foca-se sobre a Molly
contar a Amy que gosta do
Nick, o que não é habitual. Isso
foi lindo neste filme, e outro
aspeto que se destaca pois não
costuma acontecer. Para dar vida
a Amy, Dever baseou-se nas suas
influências musicais femininas
bem como as suas próprias
experiências.”Ouvi imensa
coisa de Helen Reddy e Alanis
Morissette para começar,” lembra
Dever.

e sabe quais os passos a dar para
lá chegar. Não vai deixar que nada
nem ninguém a impeça de cumprir
esse desafio. Diversão não faz
parte do seu vocabulário. Feldstein
gostou dos limites auto-impostos
de Molly. ”Ela combate diferentes
obstáculos e foi divertido fazer
dela.” destaca a atriz. E continua:
”Se ela sente prazer num dado
momento, ou um flirt, ou
excitação, ela sente a necessidade
de suprimir isso.
Ao fazer de Molly, Beanie
Feldstein ficou emocionada com
a forma como o filme questiona
noções preconcebidas sobre a
forma como nos vemos uns aos
outros. ”A mensagem do filme
é que nos julgamos todos uns
aos outros muito rapidamente e
fazemo-lo sem saber,” explica a
atriz.”Colocámo-nos em caixas e
colocamos os outros em caixas.”
Feldstein lera o argumento há
anos atrás e ficara com vontade de
participar no filme. Depois recebeu
um telefonema de Olivia Wilde
com um convite para almoçar e
nem acreditou.

“Mas, mais importante queria
que a Amy parecesse o mais real
possível – uma adolescente com
problemas reais, altos e baixos,
problemas parentais e com figuras
de autoridade,” continua Dever.
”Alguém que se quer afirmar mas
não consegue, e depois quando se
percebe que o consegue, no final,
com a ajuda da melhor amiga.
Foi por isso que gostei tanto de
representar esta personagem.”
Para a realizadora, Dever
corporizou de forma perfeita
Amy.” Kaitlyn estava ligada antes
de eu fazer parte deste projeto
e estava encantada,” diz Wilde.
”Sempre fui fã dela. «Short Term
12» foi demais e adorei-a em
«Men, Women & Children». Ela

é especial. É inteligente mas não
tem de trabalhar muito para
o provar. Tal como a Amy, ela
também é vulnerável e isso vem
ao de cima em todos os momentos
em simultâneo com o seu incrível
humor e boa disposição rápida.”
A personagem Molly representada
por Beanie Feldstein é confiante
e ativa e o olhar está virado para
o futuro e acha que a frivolidade
é uma perda de tempo. Molly é
um ser humano intensamente
académico,” explica a atriz. “Ela é
a aluna com melhores notas da sua
turma. Vai para Yale. Gosta tanto
de Amy como do trabalho escolar.
É muito clara e com certezas sobre
o que quer na vida. Ela quer se
tornar juíza do Supremo tribunal

Com Molly e Amy a serem faces
diferentes da mesma moeda, as
atrizes decidiram ser colegas de
quarto durante a produção para
mimetizarem a amizade das suas
personagens. A sugestão partiu da
realizadora e as atrizes olharam
uma para outra e decidiram fazêlo. Para Kaitlyn Dever a amizade
fora das câmaras contribuiu para
a química no filme entre Amy e
Molly. E essa amizade entre elas
estendeu-se à equipa de produção.
As protagonistas concordam na
importância de Olivia Wilde para
o ambiente espectacular durante a
rodagem do filme.
* Entrevista incluída nas notas de
produção do filme

B O O KS M A R T
METROPOLIS AGOSTO 2019

25

OLIVIA WILDE

O percurso da atriz de «Dr. House» que se estreia
na realização de uma longa-metragem com
«Booksmart: Inteligentes e Rebeldes».
TIAGO ALVES
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DA ADOLESCÊNCIA À IDADE ADULTA
Olivia Jane Cockburn nasceu em Nova Iorque e cresceu
em Washington. Pertence a uma família de jornalistas
mas sonhou tornar-se atriz. Frequentou a The Gaiety
School of Acting em Dublin, onde adquiriu a cidadania
irlandesa.
Após o regresso aos Estados Unidos, começou a fazer
audições para peças com o nome artístico de Wilde,
prestando tributo ao famoso autor e poeta irlandês
Oscar Wilde. Estreou-se como atriz na curta série
de televisão «Skin» (2003-2004) centrada num caso
amoroso entre adolescentes incompatíveis.
Olivia Wilde representou o seu primeiro papel no
cinema na comédia adolescente «A Miúda do Lado»
(2004) e alcançou reconhecimento ao interpretar Alex
Kelly, uma jovem bissexual, na série «O. C. – Na Terra
dos Ricos» (2004-2005).

Wilde foi então escolhida para o drama criminal «Alpha
Dog» (2006), de Nick Cassavetes e descolou dos papéis
adolescentes no filme de terror «Turistas» (2006), de
John Stockwell, sobre um grupo de três viajantes que
se perde numa área rural brasileira, e na comédia «Ano
Um», de Harold Ramis, onde desempenha a princesa
Inanna, contracenando com Jack Black e Michael Cera.
Neste período iniciou a sua presença na série televisiva
«Dr. House» (2007 – 2012), onde durante quatro anos
filmou 81 episódios, interpretando uma estagiária
bissexual, um papel que lhe valeu a nomeação para dois
prémios de atriz em série televisiva. A revista Maxim
reparou na sua beleza e colocou-a no topo da lista de
100 mulheres mais bonitas de 2009. Wilde encontrou
tempo para assumir o ativismo político e fez campanha
para a eleição de Barack Obama durante a campanha
presidencial de 2008.

RODAGEM BOOKSMART: INTELIGENTES E REBELDES

TRON: O LEGADO

Wilde contracenou com Russell Crowe e Liam Neeson
no thriller «72 Horas» (2010), de Paul Haggis, e
interpretou Madonna em «Weird: The Al Yankovic
Story» (2010), de Eric Appel, uma biografia ficcional
que é uma paródia a filmes baseados em músicos.
A sua notoriedade aumentou quando interpretou
Quora, uma figura computorizada no filme de ficção
científica «TRON: O Legado» (2010), de Joseph
Kosinski. Ela deixou a série «Dr. House» para se dedicar
ao cinema surgindo no elenco de «Cowboys e Aliens»
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(2011), de Jon Favreau, na comédia «Cuidado com o
que Desejas» (2011), de David Dobkin, e na distopia
«Sem Tempo» (2011), de Andrew Nicoll.
Em 2012, Wilde começou a representar mulheres
profissionais modernas e trabalhadoras que gostam
de se divertir quando se tornou embaixadora da
Revlon. Ela surgiu ao lado de Jim Carrey e Steve
Carell na comédia «O Incrível Burt» (2013), de
Don Scardino, integrou o elenco de «Rush – Duelo
de Rivais» (2013), de Ron Howard, que aborda a

A VIGILANTE

rivalidade dos pilotos de fórmula 1 James Hunt e
Niki Lauda, voltou a filmar com Paul Haggis em «Na
Terceira Pessoa» (2013), um drama romântico que
desenvolve três histórias amorosas, e rodou com
David Gelb «O Efeito Lazarus» (2015), uma história
de terror sobre pesquisas médicas para devolver a
vida a pessoas mortas.
Mais recentemente interpretou «A Vigilante» (2018)
de Sarah Daggar-Nickson, assumindo o papel de uma
mulher que ajuda as vitimas de violência doméstica a

escapar dos seus agressores, e «Isto é Vida!» (2018),
de Dan Fogelman, sobre as várias fases da relação de
um casal nova-iorquino.
A atriz investe na realização e após uma curtametragem e dois vídeos, podemos ver a sua estreia
numa longa-metragem com a comédia «Booksmart:
Inteligentes e Rebeldes» (2019), onde conta uma
história sobre duas raparigas que tentam recuperar
durante uma noite todo o tempo de diversão que não
tiveram durante o curso superior.
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O PROUST DO POP
OPINIÃO
RODRIGO FONSECA

Divididos entre a competição pelo Leopardo de Ouro e dez
mostras paralelas, os 250 filmes da 72ª edição do Festival
de Locarno tiveram como ponto alto, em termos de popularidade, a viagem de Quentin Jerome Tarantino ao ano
de 1969 e às agonias da contracultura de um ano que não
acabou, exibidas no evento suíço debaixo de litros de chuva. Quente como um forno, Locarno banhou-se com o suor
frio do Céu na sessão de «Era uma vez…em Hollywood»,
vista por uma multidão ensopada que não arredava o pé e
o traseiro das cadeiras de plástico da Piazza Grande, apaixonadas por aquele movimento proustiano de decantação
do tempo perdido do Cinemão. Um exibidor latino-americano, conhecido aqui da “Metropolis”, com os lábios sorridentes de encanto pelo gingado de Margot Robbie, olhava
aquele espetáculo e dizia com convicção: “Vai ser um fenómeno, para jogar a fita de Tarantino para a raia dos milhões”. O lápis confirma a tese do hermano: somando-se
os oito e ½ filmes rodados e lançados por QT de 1992 até
hoje (o mezzo se refere aos dois volumes de “Kill Bill”), temos um acumulado que roça os US$ 1,5 bilhões e um balde
Oscars. E, de 26 de julho para cá, “Once upon a time... in
Hollywood” já arrecadou US$ 113 milhões, comprovandose um ímã de espectadores.
Falar em Tarantino é falar em receitas astronómicas, mas
também é falar em reinvenções do código histórico, numa
lógica de metanarrativa: nos seus filmes o Passado, aquele
com “P”, não se faz da História, aquela com H, e sim com o
próprio Cinema... com a história que os filmes fabricaram.
Daí o juízo final de Hitler em «Sacanas sem Lei» (2009).
Formado (e cultuado) como realizador a partir de uma
trilogia sobre gatunos, reunindo «Cães Danados» (1992),
«Pulp fiction» (1994) e «Jackie Brown» (1997), Tarantino
dedicou a porção inicial da sua obra como cineasta a experimentar um novo modelo de estrutura dramatúrgica,
calcado em inversões da ordem narrativa e no diálogo
coloquial. Daí, assinou a carta de alforria para que o pop
saísse da jaula da cultura e virasse matéria de reflexão, ao

retratar criminosos discutindo "Like a virgin". O pop, com
ele, ganha status filosófico. Não por acaso, a saga da Noiva
(Uma Thurman) tem como epígrafe um ditado Klingon,
picado de “Star Trek”.
Após um hiato de cinco anos sem dirigir, entre os anos
1990 e 2000, ele retornou abrindo uma segunda trilogia,
quase barroca em seus excessos e antíteses morais, mais
preocupada com a potência da imagem do que com a força
da palavra. Ela encontra em «Django Libertado» o seu ápice
formal. Para além das referências que fazem o deleite dos
cinéfilos, a começar pela citação à canção-tema de "Django" (1966), na voz de Rocky Roberts, o faroeste rodado em
locais no Wyoming, na Califórnia e na Louisiana, por US$
100 milhões, demarca o ápice do refinamento plástico buscado pelo cineasta a partir dos volumes 1 e 2 de "Kill Bill"
(2003, 2004).
Com o já citado périplo revanchista da Noiva Thurman,
Tarantino passou a fazer da vingança uma fagulha para
incendiar o tema que virou seu norte: o resgate de honras
maculadas por agentes de um poder não institucionalizado. Em «Kill Bill» era o gangsterismo, encarnado no boss
vivido por David Carradine. Em «Sacanas sem Lei» (2009),
vinha o intervencionismo nazista. Já «Django Libertado»
põe em foco os escravocratas do Sul dos EUA, potencializados numa atuação de brutalidade ascendente por Leonardo DiCaprio (um ator na flor da maturidade). E todos os
três filmes são construídos tendo como espelho o cinema
de Sergio Leone (1929-1989), e não apenas na semelhança dos planos gerais e closes. Essa relação especular vem
sobretudo na sua poética arqueológica (quase proustiana)
de historicizar a formação de uma nação para entender as
suas cicatrizes políticas contemporâneas. Cicatrizes que
encontraram na Hollywood dos deuses supremos de Tarantino – Howard Hawks, Sam Peckinpah e John Carpenter – a educação pela pedra do humanismo. Uma pedra
afiada.

TARANTINO

METROPOLIS AGOSTO 2019

33

QUENTIN TARANTINO

«Era Uma Vez em... Hollywood» é o 9º filme de
um argumentista imaginativo e de um realizador
muito gráfico. Revemos o percurso de um
visionário e autor de clássicos populares, que além
do cinema também realizou para televisão e pisou
o palco da Broadway como ator. TIAGO ALVES
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CINEASTA PULP
De Knoxville, no Tennesse, para Los Angeles, na
Califórnia. A vida de Quentin Tarantino (nascido em
1963) mudou muito cedo, quando tinha 4 anos. A sua
paixão pelo cinema remete para uma das lembranças de
infância, quando a avó o levou a ver um filme de John
Wayne. Tarantino também adorava contar histórias
e desde cedo que mostrou a sua criatividade de uma
forma incomum. "Ele escrevia histórias tristes sobre o
dia da mãe. Matava-me sempre e dizia-me que se sentia
mal", revelou Connie McHugh, a mãe do realizador,
numa entrevista à Entertainment Weekly.
Tarantino odiava a escola, preferindo passar o tempo a
ver filmes ou ler banda desenhada, em vez de estudar. A
única disciplina que lhe interessava era História, porque
tinha uma narrativa que lhe parecia semelhante à dos
filmes. Depois de deixar o ensino secundário, trabalhou
como assistente em cinema para adultos, teve aulas de
teatro, e conseguiu um emprego na Video Archives em
Manhattan Beach, na Califórnia. Foi lá que trabalhou

PULP FICTION

com Roger Avary, com quem compartilhou a paixão
pelo cinema e ambos escreveram alguns argumentos.
Foi o caso de «Amor à Queima-Roupa – True Romance»
(1993), e «Assassinos Natos» (1994). Em 1990,
Tarantino deixou o Video Archives e foi trabalhar numa
produtora onde conseguiu que o argumento de «True
Romance» fosse adquirido por Tony Scott que acabou
por realizar o filme.
A relação com o produtor Lawrence Bender, permitiu
que Tarantino conseguisse financiamento para a sua
estreia na realização com «Cães Danados» (1992).
Harvey Keitel assumiu um dos principais papéis e na
ocasião comentou que “não via personagens assim há
muitos anos.” Michael Madsen, Tim Roth, Chris Penn,
Steve Buscemi e o próprio Tarantino surgem no elenco
que interpreta um gang criminal ultra violento e que
cativou a plateia do festival de Sundance. Com este
filme independente Tarantino tornou-se num autor que
cativou as intenções do meio do cinema em Hollywood.

JACKIE BROWN

Curiosamente, o filme não foi um sucesso nos cinemas,
nomeadamente nos Estados Unidos, mas tornou-se
num objeto de culto nos festivais onde foi exibido,
como o Fantasporto, e através da edição de vídeo.
O filme seguinte foi aquele que continua a ser considerado a
sua obra-prima, «Pulp Fiction» (1994), uma obra violenta,
divertida e repleta de referências à cultura pop. Através
deste filme John Travolta surgiu com um vigor renovado
interpretando Vincent Vega, um gangster contratado
para proteger a namorada do seu patrão, interpretada por
Uma Thurman. O filme também é construído em torno
da relação de Vega com o companheiro Jules Winnfield,
uma espécie de justiceiro divino interpretado Samuel
L. Jackson. E no elenco também surge a portuguesa
Maria de Medeiros como namorada de um pugilista
desempenhado por Bruce Willis..
Há 25 anos anos, «Pulp Fiction» tornou-se no filme
independente mais rentável da história do cinema,
consagrado com a Palma de Ouro no festival de
Cannes, e ganhou o Óscar de melhor argumento
original atribuído a Tarantino em parceria com o excolega Lawrence Bender.
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Tarantino é temperamental e não se preocupa em
esconder a sua discordância ou assumi-la publicamente
como sucedeu quando entrou em entrou em desacordo
com o realizador Oliver Stone por causa da versão
final de «Assassinos Natos» (1994). Stone reescreveu
partes do argumento e Tarantino ficou enfurecido e
exigiu que o seu nome fosse retirado dos créditos do
filme. Stone afirmou que as mudanças melhoraram
o original e pretenderam desenvolver melhor a
personagem principal. Num incidente relacionado com
esta divergência, Tarantino agrediu um dos produtores
de «Assassinos Natos», quando o encontrou num
restaurante em Los Angeles.
Diversificando a sua atividade, Tarantino escreveu
e dirigiu uma das quatro histórias apresentadas em
«4 Quartos» (1995). Os outros três filmes foram
realizados por cineastas independentes em ascensão:
Allison Anders, Alexandre Rockwell e Robert
Rodriguez. A relação com Robert Rodriguez prolongouse em «Aberto Até de Madrugada» (1996). Tarantino
escreveu o argumento do filme e contracenou com
George Clooney – ambos assumiram as personagens
de dois criminosos que travam batalhas com vampiros.

KILL BILL

Depois surgiu «Jackie Brown» (1997), um thriller
policial com Pam Grier como uma hospedeira que é
apanhada a contrabandear para um traficante de armas,
interpretado por Samuel L. Jackson. O argumento foi
adaptado de um romance de Elmore Leonard e é uma
homenagem aos filmes ‘blaxploitation’ dos anos 1970,
um género onde a atriz Pam Grier se tornou popular
em clássicos como «Foxy Brown» (1974). «Jackie
Brown» foi considerado um filme mais adulto do que
os anteriores, com desempenhos marcantes de vários
atores consagrados, como Robert De Niro e Michael
Keaton, e obteve um nomeação para o Óscar de ator
secundário (Robert Forster). Na altura foi notado
o desagrado do cineasta Spike Lee ao contestar o
uso excessivo de expressões que considerou serem
pejorativas para os afro-americanos.
«Jackie Brown», a terceira longa-metragem que
realizou, marcou uma pausa no cinema, com Tarantino
a dedicar-se ao teatro, entrando em cena nos palcos
Broadway. A peça chamava-se «Wait Until Dark» e
ele desempenhou um bandido que atormentava uma
mulher cega interpretada pela atriz Marisa Tomei.
Foi um passo ousado porque o realizador nunca tinha
feito um trabalho profissional de representação. As

críticas não deixaram passar isso em claro e Tarantino
admitiu publicamente que ficou arrasado por sentir
que as reações negativas eram pessoais e o atingiam
diretamente.
Foi nesta fase que Tarantino começou a desenvolver um
argumento sobre uma história de época no contexto
da Segunda Guerra Mundial. O próprio realizador
assumiu que perdeu o foco e o argumento “tornou-se
grande e amplo.” Apesar disso disse numa entrevista
à Vanity Fair que “foi uma das melhores coisas que já
escrevi, mas a certa altura pensei: 'Estou a escrever um
roteiro ou estou a escrever um romance?' Basicamente
acabei por escrever três histórias da Segunda Guerra
Mundial e nenhuma tinha um final.”
Foi uma fase confusa. Em vez de enfrentar o
épico de guerra, Tarantino entrou num universo
completamente diferente e retomou uma ideia que
tinha tido com Uma Thurman durante as filmagens de
«Pulp Fiction». Ele prometeu escrever o argumento de
um filme sobre artes marciais e oferecer-lhe como um
presente de aniversário. Foi imaginando as sequências
de «Kill Bill» enquanto aprendia como fazer um filme
deste género.

TARANTINO

METROPOLIS AGOSTO 2019

37

O enredo focava a história de uma noiva interpretada
por Uma Thurman que pretendia vingar-se dos
homens que a atacaram selvaticamente durante a sua
festa de casamento. Os prazos de trabalho derraparam
e o orçamento foi sendo atropelado mas Tarantino
salvaguardou o projeto dividindo-o em duas partes:
«Kill Bill – A Vingança (vol. 1)» foi lançado no final de
2003, e «Kill Bill – A Vingança (vol. 2) estreou alguns
meses mais tarde, em 2004.
Depois de «Kill Bill», Tarantino interessou-se pela
televisão. Ele escreveu e dirigiu o episódio «Grave
Danger» da série «CSI: Crime Sob Investigação» (2005),
tendo sido premiado com um Emmy pela realização. De
seguida trabalhou novamente com Robert Rodriguez
num filme série B designado «Grindhouse» (2007)
em homenagem ao circuito ‘exploitation’ das décadas
de 1960 e 1070 e que incluiu dois filmes distintos e
a exibição de 'trailers' falsos – o filme de Tarantino
chama-se «À Prova de Morte».

O realizador retomou o seu projeto sobre a II Guerra
Mundial e concluiu «Sacanas Sem Lei» (2009), uma
saga sobre um grupo de soldados de origem judaicoamericana que procuram matar o maior número
possível de nazis. Brad Pitt assumiu um dos papéis
principais e o filme obteve sucesso artístico ao ser
nomeado para oito Óscares, incluindo o de melhor
realizador, argumento original e filme do ano.
«Sacanas Sem Lei» é uma paródia radical com uma
perspetiva original sobre os crimes de guerra e que
assume a ideia de vingar os horrores cometidos pelos
nazis. Esse espírito revisionista também é notado no
seu filme seguinte, «Django Libertado» (2012), onde
o realizador propõe uma história sangrenta sobre a
escravatura. O ator Jamie Foxx interpretou Django,
um escravo libertado que se junta a um caçador de
recompensas (Christoph Waltz) para procurar a sua
esposa (Kerry Washington). Django tem que desafiar
e enfrentar o fazendeiro esclavagista onde a mulher

À PROVA DE MORTE

trabalha, uma personagem horrenda desempenhada
por Leonardo DiCaprio. Foi o quarto filme de
Tarantino candidato aos Óscares, com nomeações em
cinco categorias e duas distinções – montagem sonora,
fotografia, filme e prémios de argumento original e
ator secundário para Christoph Waltz.
O cineasta prosseguiu no território do 'western' com
«Os Oito Odiados» (2015). No seu oitavo filme há
oito estranhos que ficam retidos numa estalagem nas
montanhas devido a uma terrível tempestade de neve.
Aos poucos, os oito viajantes começam a descobrir os
segredos sangrentos uns dos outros, o que provoca
um confronto que é inevitável em vários filmes do
realizador
Quatro anos depois, o realizador conseguiu reunir, pela
primeira vez, os atores Brad Pitt e Leonardo Di Caprio,
que já tinha dirigido, individualmente, em «Sacanas
Sem Lei» e «Django Libertado», respetivamente. «Era

SACANAS SEM LEI

Uma Vez em... Hollywood» é um filme sobre a cultura
do cinema e da televisão no final da década de 1960,
uma época que foi marcada pelos crimes violentos da
seita de Charles Manson, como o que matou Sharon
Tate, a mulher de Roman Polanski.
Foi anunciado como sendo o seu derradeiro filme mas
Tarantino já admitiu que poderá continuar a filmar.
Nos anos recentes, Tarantino também foi beliscado
pelas acusações de agressão sexual desencadeadas
pelo movimento #MeToo – o realizador admitiu
que sabia dos casos de assédio do produtor Harvey
Weinstein, o principal alvo das denuncias, e
lamentou não ter feito mais para impedir isso.
Tarantino também foi forçado a prestar contas
sobre o seu próprio comportamento, alegadamente
misógino, por ter forçado Uma Thurman a conduzir
em velocidade excessiva durante as filmagens de
«Kill Bill», o que provocou um acidente onde a atriz
ficou magoada.

MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY
CRAIG HAMANN, QUENTIN TARANTINO, CRYSTAL SHAW MARTELL
1987 | 36 MIN
O que poderemos extrair em todo este “My Best Friend's Birthday” é uma determinada e peculiar cena em que
o próprio Quentin Tarantino (sob a persona de Clarence, um radialista que imaginou o suicídio aos 3 anos de
idade) abre a porta do seu quarto e num vibrante panorama fazemos uma tour pelos posters de filmes pendurados nas suas quatro paredes. Este foi o convite que precisávamos para entrar num universo, uma fantasia que
irá nos acompanhar durante 30 anos, a dita cinefilia tarantinesca. Mas antes de chegarmos às ficções pulp e aos
cães raivosos em golpes falhados, fazemos uma paragem por este «My Best Friend’s Birthday», hoje convertido
na curta inaugural do seu cinema (isto sabendo que o detentor de tal título, «Love Birds in Bondage» em ‘83,
fora alegadamente destruído), um feito que o próprio recusa mencionar. De muito baixo orçamento e concebido
através de ajuda de terceiros e favores em cadeia, Tarantino recorreu a uma mirabolante teia de ideias tecidas
desde o início da sua consciência cinematográfica, ou seja, referências aqui, ou referências acolá, esta intriga de
uma festa de anos que resulta numa catástrofe em fora de plano é uma citação ao Cinema com o qual cresceu ou
que segue atentamente (existe por estes recantos uma admiração por um certo cinema nova-iorquino vindo das
escolas, como Spike Lee e o seu “Os Bons Amantes”). Hoje restam apenas 36 minutos de filme, o que gerou durante anos um mito de que grande parte deste se perdera num incêndio, porém, o argumentista e produtor Roger
Avary (responsável pela fotografia de «My Best Friend’s Birthday») revelou que a sua não conclusão foi derivada
a inexistências orçamentais. Mas o que aprendemos com este suposto fracasso, é que a partir deste nasceu a sede
de filmar de Tarantino (e o resto é História). Vale a pena referir que em 1993, o realizador reciclaria a ideia deste
aniversário de amigos para escrever «Amor à Queima-Roupa», de Tony Scott. HUGO GOMES
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CÃES DANADOS
HARVEY KEITEL, TIM ROTH, MICHAEL MADSEN, STEVE BUSCEMI, QUENTIN TARANTINO
1992 | 99 MIN
«Cães Danados» marca em grande o início da carreira de Quentin Tarantino como realizador. A violência
gráfica, a exuberância estilística, as múltiplas referências à cultura pop, os diálogos espirituosos e a narrativa intrincada são algumas das características que se revelarão transversais na sua obra e que estão já
todas aqui.
Apesar de, à época, não ter recebido grande atenção do público ou da crítica, «Cães Danados» tornou-se
com o tempo num clássico incontornável do cinema independente. A famosa discussão hermenêutica entre
bandidos em torno do significado da canção de Madonna “Like a Virgin” é um momento icónico que assinala uma pequena revolução no género e que irá produzir inúmeros imitadores. Mas a razão porque passados
quase 30 anos da sua estreia «Cães Danados» continua a ser um filme merecedor da nossa atenção prende-se
sobretudo com uma outra dimensão, humana e realista, que nunca esmorece sob os preciosismos estilísticos
(passíveis de imitação). A forma como o som dos pássaros e das crianças a brincar interrompe uma terrível
cena de tortura – terrivelmente sedutora – é absolutamente brilhante. Apesar de estramos quase todo o
tempo presos dentro de um armazém, Tarantino assegura-se de que nunca perdemos a noção de que o filme
se passa num sítio real. Apesar das reviravoltas na história, não perdemos nunca a noção de que aqueles
bandidos, com nomes falsos, que se esvaem em sangue falso, são pessoas reais, para quem a lealdade, o arrependimento e o desespero são também reais. CATARINA MAIA
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PULP FICTION
JOHN TRAVOLTA, UMA THURMAN, SAMUEL L. JACKSON, VING RHAMES, BRUCE WILLIS
1994 | 154 MIN
Um dos mestres do cinema contemporâneo, Quentin Tarantino tem em «Pulp Fiction» a sua obra-prima. Complexa,
profundamente intrincada e surpreendente, a obra entrecruza quatro histórias tão diferentes entre si, mas iguais
na intensidade. Entre um gangster que se apaixona pela mulher do chefe, um boxeur a quem uma luta não corre
bem, dois assassinos a soldo e um casal de bandidos que tenta executar um plano de roubo, Tarantino mostra uma
realização extravagante e provocadora, com uma violência exacerbada como forma de chocar o espectador e expor a
podridão humana, mas também uma narrativa com uma construção invulgar e inovadora, que prende o espectador
a cada momento. O cineasta pontilha a trama com deliciosos diálogos e uma voluptuosa banda-sonora, que o próprio também escolhe. Tudo marcas que se revelariam muito próprias da obra de Tarantino - afinal, «Pulp Fiction»
foi, apenas, uma das primeiras longas-metragens do realizador e a lenda apenas se começava a contar.
O que também sempre fez parte da identidade do cineasta é uma aposta inexorável no elenco. Neste filme, os atores
são de luxo, mas o realizador também lhes permite criar e mostrar novas facetas. Através de personagens intrinsecamente complexas, atores como Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis têm, ao
comando de Tarantino, algumas das melhores interpretações das suas carreiras. Muitos deles viriam a voltar a trabalhar com o realizador, como Thurman, que se tornaria na inesquecível protagonista dos dois volumes de Kill Bill.
Nada nos filmes de Tarantino é por acaso. Cada plano, fala e música são detalhes a que o cineasta presta atenção.
E, em «Pulp Fiction», encontramos o cineasta na sua forma mais pura, numa obra que sintetiza de forma épica a
identidade deste realizador. Carregado de momentos que viriam a tornar-se icónicos, «Pulp Fiction» é mais do que
um filme, é um pouco da História do Cinema projetada na tela. TATIANA HENRIQUES
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JACKIE BROWN
PAM GRIER, SAMUEL L. JACKSON, ROBERT FORSTER, MICHAEL KEATON, ROBERT DE NIRO
1997 | 154 MIN
Por mais filmes que faça, por mais brilhantes que sejam esses mesmos filmes, por mais que as opiniões se dividam sobre qual é o melhor ou o preferido, é importante ganhar consciência que sem «Jackie Brown», Quentin
Tarantino seria hoje um QT diferente daquele que conhecemos. «Cães Danados» é o cartão de visita de um novo
tipo de realizador independente e é o prenúncio da obra-prima que viria, essa sim, a virar do avesso a opinião
generalizada sobre o cinema independente americano e a injectar-lhe uma nova vida. Mas «Pulp Fiction», bem
lá do alto da sua genialidade, poderia facilmente ter-se revelado uma nova versão do mito de Ícaro e Quentin
Tarantino veria as suas asas arderem se não conseguisse provar que tinha mais para dar do que os conceitos já
explorados tanto em «Cães Danados» como em «Pulp Fiction» (que convenhamos, são filmes primos). A título de
comparação, veja-se o caso de M. Night Shyamalan: um auspicioso início de carreira com «O Sexto Sentido» ao
qual se seguiu, com um considerável salto qualitativo, «O Protegido», o seu melhor filme e o ponto mais alto de
uma carreira que depois se transformou numa avalanche de maus filmes.
Tarantino precisava então de provar, com o seu 3º filme, que era mais — muito mais — do que um realizador com uma
única receita e alguns ingredientes de qualidade roubados do videoclube onde passara a juventude. E numa jogada digna
de mestre, Tarantino abdica — pela primeira e única vez até hoje — de um argumento original de sua autoria e adapta
ao grande ecrã um romance de Elmore Leonard intitulado «Rum Punch», o qual seria re-batizado para o cinema como
«Jackie Brown». Abdica do malabarismo narrativo, adoptando uma abordagem mais clássica e adequada ao género noir
— mas sem nunca deixar de revelar a sua presença e sem nunca anular a do autor. Abdica também da violência explícita
em detrimento de uma atmosfera mais hipnótica e de uma intrincada trama onde vivem algumas das mais fascinantes
personagens de toda a filmografia do realizador de «Era Uma Vez Em… Hollywood». MARCO OLIVEIRA
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KILL BILL - A VINGANÇA (VOL. 1)
UMA THURMAN, DAVID CARRADINE, DARYL HANNAH, LUCY LIU, VIVICA A. FOX
2003 | 111 MIN
2003. Por todo o lado há um burburinho ensurdecedor que alimenta a curiosidade dos/das amantes de cinema:
Tarantino tem um novo filme – Kill Bill. Veem-se trailers, busca-se por mais informação, mas só piora, a ânsia
aumenta, pois temos de esperar até outubro para ver nos cinemas portugueses A Noiva e a sua vingança.
Passados 16 anos, ainda sentimos um frenesim ao pensarmos, revivermos «Kill Bill - A Vingança (vol. 1)». Fechamos os olhos e é um desfile de personagens e cenas. A mente enche-se com a voz de Nancy Sinatra e a melodia do
assobio surge pouco depois. A personagem A Noiva é agora inseparável de Uma Thurman. Na tela, depois de ser
quase assassinada pelos seus antigos companheiros mercenários e chefe Bill, acorda de um coma de quatro anos
pronta para matar. E de olhos ávidos, seguimos Thurman/A Noiva na sua matança, mesmo ao estilo de Tarantino
com muitos esguichos de sangue, saltos temporais e uma dança de referências e estilos cinematográficos. No
volume 1 há duas batalhas inesquecíveis: pôr os “porquinhos” a mexer e a luta com O-Ren Ishii (Lucy Liu) e a
sua trupe. A história de O-Ren prende-nos pois não só a representação de Liu é fantástica, mas também porque
a sua biografia é revelada através de animação em estilo anime. Outro ponto forte deste confronto é o ambiente
nipónico, desde às espadas, ao estilo de luta e cenários. Há uma adrenalina e beleza nas cenas, nos golpes, na
fotografia e nos planos que faz com que a violência e a qualidade dos diálogos não nos perturbem.
“Bang, bang”, mas não morrem, pois as personagens de «Kill Bill - A Vingança (vol. 1)» continuam bem vivas no
nosso imaginário e na cultura pop, quem não deseja ter umas Onitsuka Tiger Mexico 66 Kill Bill?
RITA FONSECA
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KILL BILL - A VINGANÇA (VOL. 2)
UMA THURMAN, DAVID CARRADINE, MICHAEL MADSEN, VIVICA A. FOX, DARYL HANNAH
2004 | 137 MIN
Na chegada da segunda parte do seu díptico Kill Bill, o ritmo desacelera para o bem das suas personagens, aliás
é que The Bride (A Noiva), ou como é aqui revelada, Beatrix Kiddo (Thurman) é uma figura que se revela cada
vez inserida numa vincada tragédia, um mártir que vagueia por uma ambiguidade moral transvestida. É no dito
volume dois que despimos o macaco amarelo e negro em tributo a Bruce Lee, saímos do círculo dos Loucos 88 e
a atmosfera yakuza alicerçada e partimos em prol de um ensaio Kung Fu, o título da homónima série protagonizada por David Carradine (aqui o último da lista, Bill), que usufrui de uma mixagem entre wuxia e western. Uma
Thurman não tem a vida facilitada aqui, os últimos nomes da sua prometida vingança são eventualmente íntimos para com a sua jornada, que por sua vez se debatem pelo passado sangrento e o futuro não tão limpo assim.
O segundo Kill Bill aposta sobretudo na sua cadência, numa passividade adormecida que se desafia por entre o
anti-clímax do derradeiro confronto, mas é no seu início que deparamos a com a veia principal do filme. Em jeito
de prólogo, um flashback vestido sob tons de preto-e-branco, um alpendre numa igreja remota, dois amantes,
ou diríamos assassinos se reencontram ao fim de meses, os passos dados por ambos são racionados como uma
espécie de duelo ao pôr-do-sol. É a cumplicidade entre Carradine e Thurman no começo da obra que ditará o
julgamento do seu final, e Quentin Tarantino sob um jeito de disco jockey cruza as mais diferentes referências,
estilos, remixes desses mesmos, para nos oferecer um “monstro”, uma obra de vários gestos, todos eles ao serviço
de um dos mais lúdicos e delirantes contos de vingança do novo século. No final, tal como a elipse que demonstra
a própria Beatrix Kiddo deitada no frio chão do motel, é a euforia que toma conta, porque o realizador assim
cumpriu, não por caminhos fáceis, este doloroso cumprimento. A vingança serve-se fria, porém, ao contrário do
consenso, aqui ela é calorosa. HUGO GOMES
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À PROVA DE MORTE
KURT RUSSELL, ZOË BELL, ROSARIO DAWSON, ROSE MCGOWAN
2007 | 114 MIN
Filme maldito, radical e explosivo, «À Prova de Morte» pode bem ser o objeto que mais anticorpos criou a muita
gente, no interior da obra de Quentin Tarantino – e que o próprio ludicamente trata como a ovelha negra –, mas
é sem dúvida uma das suas quintessências. Realizado no âmbito do projeto «Grindhouse», que concebeu com
Robert Rodriguez (e no qual este último assinou «Planet Terror»), aqui revisita-se o espírito dos filmes de baixo
orçamento dos anos 70, com todos os deliciosos detalhes físicos da má qualidade – saltos de imagem, película
riscada… – que uma nostalgia rafeira sugere. Dividindo o brilhante “exercício formal” em duas partes, nas quais
um antigo duplo de Hollywood, interpretado pelo impecável Kurt Russell, persegue grupos de jovens mulheres
para as apanhar de surpresa na estrada com a velocidade selvagem do seu carro de assalto, Tarantino sabe muito
bem como olear a metalinguagem até meter prego a fundo.
E o que é louvável neste aparente golpe de estilo é que não se trata de mera cosmética ao serviço de uma reprodução do passado. Tarantino fala para as audiências de agora (sendo de 2007, a mensagem continuará sempre atual)
com o mesmo desencanto com que Stuntman Mike pára de falar da sua carreira de duplo perante uma pequena
assembleia absorta, no balcão do bar, para perguntar: “Vocês conhecem alguma das séries ou atores de que vos
acabei de falar?” Não há uma alminha que responda que sim… É, pois, neste vácuo geracional que «À Prova de
Morte» inscreve a sua energia e fibra reacionária, trabalhando artesanalmente a brutalidade no asfalto. Com
uma perna amputada (pormenor buñueliano) a voar pela janela de um carro, Quentin acena à Hollywood que já
não existe. Um delírio de mestre. INÊS N. LOURENÇO
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SACANAS SEM LEI
KBRAD PITT, CHRISTOPH WALTZ, DIANE KRUGER, ELI ROTH, MÉLANIE LAURENT
2009 | 153 MIN
Evocar tensão e tirar o tapete ao espetador. Em «Inglorious Basterds», Tarantino iniciou essa sua tendência, quase como um tique. Fá-lo de forma artesanal, quase sempre num contínuo prazer de auto-evocação. Não estará no
top 3 dos seus melhores filmes, mas é obra-prima do cinema de guerra dos últimos anos.
«Sacanas sem Lei» é o primeiro de Tarantino a brincar com o revisionismo histórico. A brincar ou a fabricar de
forma estruturada e com reivindicação de direitos de autor. Quem vir agora «Era uma Vez em...Hollywood» vai
perceber que talvez se trate de obsessão. E é ainda o primeiro filme de Tarantino a reforçar o seu amor por uma
escrita em atos ou o cineasta não estivesse em constante ensaio conceptual com a respiração teatral.
A história passa-se na Segunda Guerra Mundial e apresenta-nos um grupo de soldados dos Aliados que se junta
com um plano para matar o líder dos nazis, Hitler. Tudo menos uma história verdadeira. Ou seja, a ficção ao serviço do delírio da justiça cinéfila.
Tarantino, mais do que um filme, ergue uma antologia de todo o seu estilo. Mais do que nunca, aperfeiçoa o limite
da explosão emocional de cada cena e encena um discurso pós-moderno sobre a linguagem, mesmo quando o
anacronismo do Inglês é a pedra de toque.
Para lá de tudo isto, «Sacanas sem Lei» é o filme de guerra a ir ao convento da cultura pop. E é sempre feudal a
quem ainda acredita na arte do espanto. RUI PEDRO TENDINHA
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DJANGO LIBERTADO
JAMIE FOXX, CHRISTOPH WALTZ, LEONARDO DICAPRIO, KERRY WASHINGTON, WALTON GOGGINS

2012 | 165 MIN

Com um orçamento estimado em US$ 100 milhões, «Django Libertado» é um fruto de enorme prestígio popular
de um tempo no qual o western viveu um tempo de bonança em circuito com o blockbuster «Indomável» (2010),
dos irmãos Coen; com o empenho de Sam Sherpard (1943-2017) em reviver o mito de Butch Cassidy em «Blackthorn» (2011); e com o cult «Bone Tomahawk» (2015), que revelou o promissor S. Craig Zahler, na direção. Com ecos
do clássico spaghetti de Sergio Corbucci, com Franco Nero (e participação especialíssima deste), a saga de vingança
de um ex-escravo, em sua busca da sua mulher mantida na senzala, descarrilhou as certezas em torno do Oscar
de 2013. Tarantino saiu da festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com os Oscars
de melhor roteiro original e de melhor ator coadjuvante, dado a mais um genial desempenho de Christoph Waltz.
Com uma bilheteria estimada em US$ 425 milhões, este fenómeno popular põe o austríaco na pele do dentista (na
prática, caçador de recompensas) alemão King Schultz. Waltz é empregado por Tarantino como os spaghetti usaram Gian Maria Volonté (ícone da Itália nos anos 1960 e 70): como representação do processo civilizatório versus a
barbárie do Oeste. Europeu letrado, ele traz a lógica dos mercenários e soldados da fortuna aos EUA e, com ela, oferta ao Django de Jamie Foxx (em sublime atuação) a revanche que este anseia para reaver o seu brio espatifado sob
o chicote de seu senhor. Schultz olha perplexo o horror de uma sociedade sem lei, capaz de entregar negros a cães
famintos. Ele é o "Anjo da História", referência ao quadro de Paul Klee sobre o horror de um ser "iluminado" diante
do passado destroçado que serve de estrada ao futuro. Um futuro igualmente intolerante. RODRIGO FONSECA
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OS OITO ODIADOS
KURT RUSSELL, SAMUEL L. JACKSON, JENNIFER JASON LEIGH, TIM ROTH, BRUCE DERN
2015 | 168 MIN
Nos tempos cinematográficos em que o faroeste era a “Ilíada” do mundo, ou seja, a narrativa constitutiva dos
valores modernos, com sua noção de Bem e de Mal expressa no conceito de good guys vs. foras-da-Lei, Hollywood
criou um cógito (quase cartesiano) segundo o qual o western é igual a imensidão espacial, bangue-bangue é igual
a terras inóspitas imensas a serem desbravadas. Assim profetizaram os Homeros do filão: John Ford e Howard
Hawks. Contudo, a partir de 1950, quando as cicatrizes da Segunda Guerra arranharam a representação clássica do escapismo heróico e o politicamente correto engatinhou seus primeiros passeios pelas telas, realizadores
como Anthony Mann (em «Winchester 73» e em «Jornada de Heróis») subverteram esse cartesianismo ao criar o
chamado western psicológico onde as pradarias mais perigosas eram aquelas esculpidas na mente dos próprios
cowboys, duelo após duelo. Dali para diante, virou moda uma modalidade mais huis clos do faroeste, de ambientação fechada, que deu mais valor às inquietações existenciais dos seus protagonistas, tridimensionalizando
os seus sentimentos, humanizando-os, o que foi fundamental tanto para o spaghetti de italianos como Sergio
Leone («O Bom, O Mau e O Vilão»), quanto para o cinemanovismo de americanos como Arthur Penn («Pequeno
Grande Homem»). E é a essa corrente de Reforma... na forma... no ethos... na ética... que «Os Oito Odiados» («The
Hateful Eight»), talvez o mais ousado de todos os filmes de Quentin Jerome Tarantino, está filiado.
Laureada com o Oscar de melhor banda sonora original para Ennio Morricone, esta produção de US$ 44 milhões – cuja bilheteria global beirou US$ 155 milhões – goza de uma exuberância visual como poucas vezes se
viu no dito far-west, por conta da captação em película Kodak 65mm a fim de viabilizar uma projeção em 70mm.
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Captada assim a qualidade da imagem valoriza mais e melhor a dimensão agigantada da tela. E a fotografia de
Robert Richardson (de «O Aviador») se lambuza na progressão aritmética de possibilidades à sua frente para
imprimir beleza (e gerar epicização) ao fitar o mundo nevado à sua volta, em locações míticas no Colorado. Mas
a exuberância não se limita ao mundo aberto, à neve. Ela é ainda maior nos planos em que a ação se concentra
numa taberna que tresanda a guisado, colorida em tons de sépia, marrom-madeira e vinho. É ali que «Os Oito
Odiados» explode como a obra-prima que os reclames prometiam – mais uma obra-prima do homem que nos
deu «Sacanas sem Lei». Uma obra-prima da palavra: palavra-chumbo. Quente.
O cenário é este: estamos no Wyoming. A camara acha um lugar de (des)conforto para si após testemunhar uma
longa peregrinação por uma nevasca, na qual se percebe um certo ar de protagonismo no caçador de recompensas
John “The Hangman” Ruth (Kurt Russell, em desempenho antológico). O mesmo ar se faz sentir em torno do
ex-militar da Guerra Civil Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson). Ruth arrasta consigo a criminosa condenada à forca Daisy Domergue (uma endiabrada Jennifer Jason Leigh). E a eles se junta o Xerife Mannix (Walton
Goggins, vilão em «Django Libertado», que aqui mostra ser um ator de ilimitada ferrametas). Eles se arrastam
frio adentro até chegarem a um saloon/pensão. Uma vez protegidos do frio eles encontram Bob "The Mexican"
(Demian Bichir), Oswaldo "The Little Man" Mobray (Tim Roth), Joe "The Cow Puncher" Gage (Michael Madsen)
e Sanford "The Confederate" Smithers (Bruce Den). Pronto! Eis os tais “oito” do título, todos juntos. Ali, o ódio de
cada um há de ser uma arma carregada de sagacidade. Ou de fúria.RODRIGO FONSECA

ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD
LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, DAMON HERRIMAN
2019 | 161 MIN
O 9º filme de Quentin Tarantino é, provavelmente, o mais pessoal que realizou. O cineasta presta uma homenagem ao cinema e à televisão, seguindo uma narrativa não linear, imbuída de melancolia, humor negro e com
instantes de violência cuidadosamente doseados.
As duas personagens ficcionadas que permitem a aproximação a essa vivência cultural são Rick Dalton, uma
estrela de ‘westerns’ televisivos que perdeu importância e procura entrar no meio do cinema, sempre acompanhado por Cliff Booth, o seu duplo. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, que Tarantino dirigiu, individualmente, em
«Sacanas Sem Lei» e «Django Libertado», respetivamente, surgem pela primeira juntos, triunfantes, num dueto
extravagante, carregado de cumplicidade, e que cativará a atenção do espectador.
As referências convocam as memórias afetivas e vivências do próprio cineasta em Hollywood, celebrando um período muito concreto da cultura pop e da cena cinéfila no final da década de 1960: o filme está recheado de cenas
pastiche de filmes e televisão e citações de outros filmes de Tarantino, escutamos spots radiofónicos e músicas
marcantes da época, vemos anúncios desse ano em grandes ‘billboards’ nas rua e somos levados a vários ‘boulevards’ ou locais icónicos de Los Angeles que aparecem retocados com mestria digital. É uma reconstituição retro
muito colorida, garrida, viva e fetichista.
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O espírito do tempo está bem captado e permite enquadrar o ano de 1969, fazendo uma incursão no movimento
hippie e estabelecendo a ligação com a seita de Charles Manson que matou a atriz Sharon Tate (Margot Robbie)
quando estava casada com o realizador Roman Polanski (Rafal Zawierucha). É aqui que Tarantino pretende levar-nos, cruzando a ficção com a realidade, numa fantasia histórica estimulante que reinterpreta determinados
acontecimentos, como sucedeu no ‘western’ «Django Libertado» e no filme de guerra «Sacanas Sem Lei».
Podemos lamentar que a talentosa Margot Robbie seja apenas uma figura sexy, decorativa, alegre e que só encontre espaço para sobressair numa única cena do filme. Mas essa critica não encaixa num filme com um contexto
e um pretexto que são amarrados de forma inteligente e controversa no epílogo, propondo uma reconstituição
muito autoral desse crime que marcou o final de uma era radiosa na história do cinema em Hollywood.
Tarantino evoca esse acontecimento através de uma narrativa que nem sempre é linear, que segue por muitos
atalhos imprevistos, que assume várias tramas secundárias interessantes mas que nem sempre são claras para o
espectador. A experiência será mais recompensadora se soubermos o que sucedeu em casa do casal Sharon Tate e
Roman Polanski a 9 de agosto de 1969. Quem não estiver familiarizado com o assunto deve procurar mais informação para entender melhor o episódio central de «Era Uma Vez em... Hollywood». TIAGO ALVES

A HBO
ENTRE A DISTOPIA
E A COMÉDIA
PROVOCADORA
O painel da HBO nos TCA (Television Critics
Awards) de Los Angeles este verão teve como
convidados James McAvoy, Regina King, Danny
McBride ou Ronin Thede, atores e criadores de
séries como «His Dark Materials», «Watchmen»
[foto], «The Rigtheous Gemstones» ou «A Black
Woman Sketch Show». A METROPOLIS esteve
no Beverly Hilton e levanta o véu perante esta
nova vaga HBO.
RUI PEDRO TENDINHA,
EM BEVERLY HILLS

A

HBO não brinca em serviço.
Há fãs furiosos com o final
de GOT ou controvérsia com a
derradeira temporada do drama
Little Big Lies? Então na própria
convenção nos TCA em finais de
julho, nada melhor que que abordar
a estratégia futura em público.
Casey Bloys, o presidente da
programação, enfrentou jornalistas
americanos e alguns convidados da
imprensa estrangeira. Na sala do
Beverly Hilton, que também serve
de cenário aos Golden Globes,
abriu o jogo uma horas antes de
serem apresentados os painéis de

séries que o canal aposta tudo,
como «His Dark Materials», com
James McAvoy e Ruth Wilson,
«Watchmen», criado por Damon
Lindelof e a comédia hilariante
«The
Righteous
Gemstones»,
criada e protagonizada por Danny
McBride, que nos corredores deste
evento confessava que está já
escrito o guião de Halloween 3,
sendo que o número 2 começa a
rodagem muito, muito em breve.
Sobre «His Dark Materials»,
Casey garante que não vai haver
protestos de grupos religiosos: “a
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equipa de escritores e produtores
teve muito cuidado com o material.
Esta questão da crítica às religiões
organizadas foi posta na série de
forma muito consciente”. Acerca
da especulação sobre a baixa
qualidade da última temporada de
«Little Big Lies», o manda-chuva
foi claro: “na segunda temporada
a ideia era não mudar o rumo.
Sinto que há muitos equívocos dos
jornalistas em relação a esta série.
A Andrea Arnold, tal como todos
os realizadores que trabalham
em televisão, sabia que não teria
direito de corte final. São as regras

A BLACK WOMAN SKETCH SHOW

e o Jean-Marc Valée voltou apenas
para ajudar parcialmente. Ele é
alguém que conhece bem o núcleo
da história...”.
Casey Cloys foi ainda explícito a
anunciar que 2019 está a ser um ano
de grandes apostas televisivas: “em
termos de programação, quisemos
dar um enorme salto. Temos mais
50 horas de programação no ar!
Para mim e para a minha equipa,
é uma grande preocupação essas
horas a mais não serem apenas
para encher. Queremos ter cada
vez mais qualidade. O sucesso de

«Gentleman Jack» e, sobretudo
«Chernobyl», não me desmentem”.
E o optimismo de Casey continua:
“ na HBO deixamos os artistas
se expressarem e acredito que
nos vamos safar no futuro. O
«Watchmen» e os «Westworld»
vão ser fortíssimos e ainda temos
o «Sucession». As mini-séries que
estamos a produzir são deveras
poderosas!”.
Nestes encontros semestrais em Los
Angeles entre a imprensa e a HBO,
a grande atração são os talentos.
Nesse aspeto, foi interessante ver

a vibração na sala quando chegou a
altura do painel de «The Righteous
Gemstones», a aposta número 1
da cadeia no que toca a comédia.
Um conceito de sátira às igrejas
evangélicas nos EUA centrado na
história de um pai e dois filhos que
ficam milionários a explorar fiéis.
O pai é John Goodman e os filhos
Adam Devine e Danny McBride,
este último o criador da série.
Pelas primeiras imagens vistas, o
que se pode dizer é que as ideias
insanas e transgressivas de humor
funcionam. Sente-se também
o dedo de David Gordon Green,
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que realizou quatro episódios.
A produção de «The Righteous
Gemstones» tem uma escala
declaradamente cinematográfica.
“Esta série não enxovalha ninguém.
Quando Hollywood aborda a
religião cai sempre naquele erro
de gozar com as crenças de cada
um. Não era isso que queria fazer,
sobretudo porque nem sei bem

quais as minhas próprias crenças.
Nós aqui gozamos quem é hipócrita
e que se faz passar por aquilo que
não é. No mundo de hoje, creio
que estamos a transmitir uma
mensagem relevante. A série é
sobre pessoas que não praticam
aquilo que promovem”, conta um
muito sério Danny McBride. Na
verdade, as gargalhadas que a série
provocam têm aquela aragem de
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crítica a uma América saloia e vazia
que tão bem McBride tem descrito
ao longo das suas criações.
Nesta apresentação, outro dos
pratos fortes foi «His Dark
Materials», a partir dos livros de
Philip Pullman. Tal como «Game
of Thrones», não poupa nos efeitos
visuais e cenários de fantasia. O
elenco mistura atores famosos do

THE RIGTHEOUS GEMSTONES

cinema, como James McAvoy, Ruth
Wilson e Lin Manuel Miranda, um
dos protagonistas do último «Mary
Poppins». Do primeiro episódio
visto ainda sem os efeitos digitais
finalizados, destaca-se uma carga
trágica fora do vulgar no que toca
ao género do fantástico. A questão
aqui é perceber-se se uma fantasia
com uma criança protagonista
pode chegar a um público adulto.

James McAvoy, via satélite, diz
que «His Dark Materials» é o seu
material literário preferido e
descreve desta maneira os temas
da série: “sinto que é uma fábula
sobre opressão. Uma opressão
que vem de cima e que é bastante
mais insidiosa do que aquela feita
pelo senhor fardado e com um
crachá. Vivemos dias em que o
mundo está todo vigiado e que as

pessoas têm medo de dizerem o
que pensam. Isso também é reflexo
das redes sociais: escreves algo e
se dez pessoas, por exemplo, não
concordam contigo, estás tramado!
O Philip Pullman aqui está a refletir
sobre a libertação perante o medo”.
Ainda mais ambicioso parece ser
a mini-série «Watchmen», criação
de Damon Lindelof, baseado no
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famoso “comic” da DC mas com
uma abordagem mais política e
contemporânea. Quem estava à
espera de uma variação do filme
de Zack Snyder bem que pode
tirar o cavalinho da chuva- este
Watchmen tem uma mensagem
sobre supremacia dos brancos e
faz rima com a própria situação
do regime de Trump. Sente-se um
tom pessimista que faz lembrar a
fábula futurista de «Os Filhos do
Homem», grande filme de Alfonso
Cuáron. A sua escala é gigante e

as imagens que passaram na sala
de baile do Beveryl Hilton foram
muito aplaudidas.
Quando perguntaram a Damon
Lindelof se concordava com Joss
Whedon, o qual afirma que para os
fãs há que dar o que eles precisam e
não o que querem, o “showrunner”
foi prático na resposta: “o Joss,
com tudo o que fez na Marvel,
percebe melhor essas questões dos
fãs. Sou dos que acho que para um
material como este do Watchmen
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há que trabalhar como fã. Eu, como
escritor, tenho de pensar em mim
como fã. Escrevi esta série para mim
próprio, mas claro que numa medida
que também possa possibilitar a
outros o mesmo prazer que tenho do
original. Quem se mete nisto para
agradar a todos, não vai longe!”.
Neste mesmo painel, Lindelof,
acompanhado por Regina King,
confirmou que Alan Moore não
ajudou nem numa vírgila - “ele é um
dos maiores escritores de sempre,
mas é um punk do caraças. Não quer

HIS DARK MATERIALS

mesmo ajudar na adaptação do seu
material...”.
Por fim, foi ainda apresentado
«Black Lady Sketch Show», onde
Robin Thede ensaia um discurso
feminista liberal sobre a condição
das mulheres afro-americanas num
país racista. Do que se conseguiu
ver de «Black Lady Sketch Show»
advinha-se um sucesso de escala
mais doméstica (e mesmo aí dentro
da comunidade afro-americana).
O material de humor é bastante

específico a um grupo etário
demarcado, a geração de 80, e os
temas não têm espessura para sair de
um contexto bem americano. Robin
interpreta uma série de mulheres
negras americanas que falam da
sua condição feminina, relações e
preconceitos. Quem a viu na sala do
Beverly Hilton percebeu que é uma
comediante espampanante e capaz
de criar clivagens.
“Deram-me
poder
criativo
total.
Nunca
antes
tinha

trabalhado como uma equipa tão
empenhada na minha visão! Foi
escandalosamente divertido! Em
alguns sketchs, pensei que iriam
dizer que isso era humor algo burro
ou demasiado insano. Qual quê?
Na HBO disseram-me sempre para
ir avançado...O que é isso de boa
televisão? É termos uma criadora
a ser incentivada”, contou a atriz
e criadora. Esta série com muitos
sketchs por episódio começou a ser
emitida na HBO Portugal desde 3
agosto.
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O TRIUNFO DE PEDRO COSTA E DE VITALINA V
A nona longa-metragem de Pedro
Costa conquistou o Leopardo de
Ouro, o prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de
Locarno, na Suíça, e a atriz Vitalina Varela foi distinguida com o
Leopardo para melhor interpretação feminina.
Pedro Costa foi consagrado num
festival onde tinha sido recebido, em 2014, o prémio de melhor
realizador com «Cavalo Dinheiro», a sua obra anterior. Foi nessa
rodagem que Pedro Costa conhe-
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ceu Vitalina Varela, e na altura
incluiu parte da sua história na
narrativa.
«Vitalina Varela» é totalmente
dedicado a esta cabo-verdiana de
55 anos, que chegou a Portugal
três dias após a morte do marido, depois de ter estado 25 anos
à espera de um bilhete de avião.
Em declarações ao sitio ofical do
Festival de Locarno, o realizador
descreve-a como “uma força da
natureza, do passado, do presente
e também do nosso futuro".

A relação de Pedro Costa com a
comunidade cabo-verdiana começou quando esteve no arquipélago
a filmar «Casa de Lava» e regressou a Lisboa com presentes e cartas para os familiares, imigrantes
em Portugal.
"Eu não li aquelas cartas, mas vi
o rosto daquelas pessoas quando
as liam, e que lhes provocavam
expressões de alegria ou tristeza.
Este filme é uma nova carta para
esta comunidade e para nós.”

VARELA
Pedro Costa descobriu o bairro das
Fontaínhas, instalou-se, conheceu
histórias diferentes e rodou cinco
filmes de modo a "proteger estes
lugares e esta comunidade através do cinema”, esclarecendo que
filma “pessoas que vivem hoje no
esquecimento, dormem nas ruas,
são torturadas.”
É o segundo realizador português
a conquistar o Leopardo de Ouro
em Locarno, o que tinha acontecido com «O Bobo», de José Álvaro
Morais, em 1987.

Depois da estreia mundial, «Vitalina Varela» recebeu vários elogios da crítica internacional. O
Hollywood Reporter considerou
tratar-se de "um épico intimista" e "trágico” e a revista francesa Les Inrockuptibles descreveu
a obra como um projeto "entre o
documentário e o retrato íntimo",
num ambiente que "intriga pela
aridez e beleza plástica". O portal IndieWire definiu Pedro Costa como o "porta-estandarte de
um certo tipo de cinematografia
severa, lírica, ancorada em ambi-

guidade e rica de implicações.”
Depois de Locarno, o novo filme
de Pedro Costa será exibido, em
setembro, no Festival de Cinema
de Toronto, no Canadá, e no 57.º
Festival de Cinema de Nova Iorque, nos Estados Unidos.
TIAGO ALVES
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FESTIVAL DE CINEMA DE LOCARNO
RODRIGO FONSECA
EM LOCARNO
Recebido como uma celebridade
na Suíça, embora se tenha dedicado a sua vida profissional a demolir a cultura do estrelato e da
vaidade sob os holofotes, John
Waters, o cineasta homenageado
pelo Festival de Locarno de 2019,
disse numa frase, a um jornal do
Brasil (O Globo), em 2010, que
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hoje serve como síntese para o
evento europeu que consagrou o
seu nome. Ao lançar o livro de memórias “Role models”, o diretor de
«Polyester» (1981) cravou: “Hoje o
que me interessa é descobrir como
as pessoas encontram opções lucrativas via internet para viabilizar projetos baratos e autorais.
Essa é a questão que a indústria
fonográfica não teve tempo de a
colocar antes de ser atropelada

pelo download ilegal de músicas”,
disse o cineasta, hoje com 73 anos,
coroado com o Leopardo de Ouro
Honorário. “Tudo o que o meu cinema, dito ‘excêntrico’, faz é falar
de mim a partir da trajetória de
pessoas que experimentaram algum tipo de júbilo, horror, prazer,
sucesso ou fracasso radicalmente
diferente de tudo pelo que passei”.
Há, nesse debate sobre novos ca-

minhos de subsistência narrativa, aberto por Waters, uma
centelha da discussão ética – e
também estética – que ronda
o coletivo de 250 filmes que a
curadora parisiense Lili HInstin
trouxe para Locarno. “Festivais
existem para provocar um certo
grau de surpresa nos espectadores, o que é uma vocação que
se torna ainda mais forte neste momento em que os códigos

do streaming se apropriam das
palavras, criando uma estética
que se aproxima da rádio, ou da
literatura. O Leopardo de Ouro,
nosso troféu, passa a atrair vários realizadores como uma celebração da resistência”, disse
Lili à METROPOLIS , numa rápida
conversa por telefone, enquanto
rematava os detalhes finais de
uma programação aberta à italiana e encerrada à japonesa.

Lili assegurou uma diretora estreante, a italiana Ginevra Elkann
(produtora prolífica, assistente de
Bertolucci em «L'assedio», 1998),
para abrir a 72ª edição de sua
maratona cinematográfica anual,
com a projeção do drama «Magari». Trata-se de um ensaio sobre
a sobrevivência afetiva à atomização de lares, pela visão de três
crianças frutos de divórcios. A escolha deu certo: não houve crítico
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que duvidasse do talento da realizadora. Mas se, em seu abre-alas,
o evento suíço apostou na frescura, em seu desfecho, Lili resolveu
apostar na sabedoria de um veterano estudioso das perseveranças
do feminino. Coube a um artesão
com status de mestre encerrar a
edição de 2019 de seu maior evento audiovisual, agendado de 7 a
17 de agosto: Kiyoshi Kurosawa.
Mais conhecido por suspenses,
sci-fis e thrillers de horror, o veterano diretor sempre retratou mulheres fortes, resilientes nas suas
longas-metragens. O novo, «Tabi
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no Owari Sekai no Hajimari», fará
jus a esse seu passado. O título internacional ficou “To the ends of
the Earth” e tem a cantora pop Atsuko Maeda como estrela.
Desde a década de 1990, Kiyoshi
Kurosawa conta com fãs fiéis, que
se deslumbram com a sua metafísica violenta. O sobrenome pode
sugerir alguma ligação com o diretor Akira Kurosawa (1910-1998),
mas não há laços de sangue nem
semelhanças estéticas entre ele e o
realizador de clássicos do naipe de
«Os sete samurais» (1954). Dono
de uma das mais prolíficas filmo-

grafias do Japão na atualidade,
reconhecido lá e em toda a Europa
como um dos maiores artesãos do
medo nas telas, graças aos cults
«Creepy» (2016), «Crimes obscuros» (2006) e «Pulse» (2001),
Kiyoshi, aos 64 anos, regressa às
telas com uma trama que passa
longe das veredas do assombro
nas quais ele se consagrou. Em “To
the ends of the Earth”, que Locarno conferiu em primeira mão, há
um interesse pelas vicissitudes
afetivas da vida, sem interesse
em assassinos ou seres do espaço.
Atsuko Maeda é a protagonista,

TO THE ENDS OF THE EARTH

Yoko, uma estrela de um programa de televisão que modifica a sua
perceção da realidade (e das suas
emoções) ao visitar o Uzbequistão para gravar imagens para um
especial para o pequeno ecrã. Ela
tem ainda o desejo de capturar
imagens de um peixe raríssimo.
É algo que o cineasta classifica de
“melodrama metafísico”, parecido
com o que fez em «Rumo à Outra
Margem», pelo qual foi premiado
com uma láurea de melhor direção
em Cannes, em 2015.
“Entender o sentido do verbo ‘per-

der’ é uma curiosidade que me
move, assim como entender que
inquietudes eu encontro diante
do que existe de mais uniforme
e de mais recorrente na sociedade japonesa”, disse Kiyoshi à
METROPOLIS . “O contraste entre
as paisagens num país pequeno como o Japão não são fortes:
transformação é uma palavra um
tanto rara por aqui. Estou a preparar agora um filme que tem, de
novo, a questão da andança. Dada
a questão da permanência que é
tão cara à minha nação, eu preciso ser cauteloso na hora de retra-

tar a maneira como as pessoas se
transformam nos ritos de todo dia
ou em situações de surpresa. Trabalhar na cartilha de género, com
o suspense ou a sci-fi, trouxe para
mim a certeza de que a elegância é
o caminho para se desnudar uma
alma. Saber ser elegante exige de
um artista uma predisposição à
mudança. Ainda que o mundo não
se altere, nos seus valores, no seu
balanço, um artista precisa saber
mudar para retratar o que existe
à sua volta, sobretudo no cinema,
que já nasceu mítico. Nas suas primeiras horas de vida, os Lumière,
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que o inventaram e produziram
obras-primas. Brincar com um
aparelho que fabrica imagens míticas deu-me a certeza de que a
inspiração para contar histórias
é minha própria mudança, o meu
amadurecer.
Na sua triagem por expressões de
invenção, Lili selecionou 17 títulos de diversos países para a caça
ao Leopardo de Ouro e demais láureas:
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“A Febre”, de Maya Da-Rin (Brasil);
os portugueses “Vitalina Varela”,
de Pedro Costa; “O fim do Mundo”,
de Basil da Cunha, e “Technoboss”,
de João Nicolau; “Bergmál”, de Rúnar Rúnarsson (Islândia); “Cat in
the Wall”, de Mina Mileva e Vesela Kazakova (Bulgária); “The Last
Black Man in San Francisco”, de
Joe Talbot (EUA); “Douze Mille”, de
Nadège Trebal (França); “A voluntary year”, de Ulrich Köhler e Henner Winckler (Alemanha); “During

Revolution”, de Maya Khoury (Síria); The Science of Fictions”, de
Yosep Anggi Noen (Indonésia);
“Les enfants d’Isadora”, de Damien
Manivel (França); “Longa Noite”,
de Eloy Enciso (Espanha); “Maternal”, de Maura Delpero (Argentina/ Itália); “Height of the Weight”,
de Park Jung-bum (Coreia do Sul);
e “Terminal Sud”, de Rabah Ameur-Zaïmeche (França).
Para julgar essas atrações, foi esca-

ECHO

lada a diretora francesa Catherine
Breillat. Realizadora de filmes premiados como «Para minha irmã»
(2001), a cineasta de 71 anos liderou uma equipa formada pela diretora alemã Valeska Grisebach, a
produtora holandesa Ilse Hughan,
o ator argentino Nahuel Pérez
Biscayart, o crítico italiano Emiliano Morreale. Nas projeções, o
filme-coral islandês «Bergmál», ou
«Echo», de Rúnar Rúnarsson, teve
uma recepção das mais calorosas,

graças à sua ousadia formal. São
micronarrativas, de cerca de três
minutos cada, reunidas sem uma
ordem lógica específica, que mapeiam o dia a dia da Terra do Gelo
entre a véspera de um Natal e um
fim de ano, com temas como parto,
separação, descoberta da realidade
virtual. É um exercício vertoviano.

representação das populações negras, chamada Black Light, que deu
espaço para «Abolição», de Zózimo
Bulbul (1988), e para “Amor maldito”, de Adélia Sampaio (1984).
A historiadora Janaína Oliveira é
uma das responsáveis pelo impecável catálogo dessa mostra editada
pelo festival suíço.

Na seara de retrospectivas, Locarno viveu lotação máxima com uma
seleção de 47 produções ligadas à

Já dos portugueses, “Technoboss”
bateu como uma injeção de ânimo nas veias da crítica, com o seu
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humor galhofeiro e a revelação de
um potencial astro: o jurista Miguel Lobo Antunes, de 70 anos. A
comédia musical (cheia de aversões
aos dogmas do realismo) dirigida
por João Nicolau, vem arrancando
elogios na Europa, desde a sua passagem por Locarno, por sua comicidade singular e pelo carisma de
Miguel. Diz o veterano jurista, já
reformado, que é primo (sabe-se lá
de que grau) do músico e compositor brasileiro Edu Lobo. Mas o so-
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brenome dele nos soa familiar por
outra via, a da literatura: é irmão
do aclamado escritor luso António
Lobo Antunes, autor de “Os cus de
Judas”. Diz ele que jamais atuou antes, tendo atraído o olhar de Nicolau
ao dançar numa festa. Mas quem vê
o seu desempenho, pautado pela leveza, em cena, duvida disso.
“O meu único objetivo no set era
deixar o João feliz, agradá-lo...
mantendo a esperança de que

possa deixar os espectadores satisfeitos também”, disse Miguel à
METROPOLIS ao fim da projeção
de “Technoboss” a uma sorridente
imprensa. “Para uma pessoa que
nunca fez nada no cinema antes,
estrelar um filme inteiro é algo que
só se faz às custas de muito trabalho. Ensaiei com Nicolau de junho a
agosto do ano passado e tive umas
aulas de canto”.
Pois apesar de toda a sua humilda-

TECHNOBOSS

de aparente, Miguel consegue fazer
um levante contra os formalismos
mais semióticos do cinema autoral
europeu à frente de “Technoboss”.
Se no nietzschiano “John From”
(2015), Nicolau mapeava a primavera de uma vida (a mocidade), aqui
ele se concentra no outono do viver,
mas sem o peso do tempo. Primeira
das três longas-metragens de Portugal em concurso pelo Leopardo de
Ouro a ser exibido no evento suíço,
essa mistura de «Harry and Tonto»

(1974) com Jacques Tati contagiou
a disputa por prémios com o seu
humor e as suas melodias. Aberto
a maluquices como rebolar ao som
de “Asereje”, Miguel brilha no papel
de Luís Rovisco, mais antigo representante de uma firma de câmaras
de segurança, monitores e sensores
de cancelas. O dia a dia da SegurVale - Sistemas Integrados de Controle de Circulação é sua vida há três
décadas. Só que a sua reforma está
para chegar. Na trama editada por

Nicolau em parceria com o cineasta
italiano Alessandro Comodin (de
«I tempi felici verranno presto»),
vemos uma jornada do Sr. Rovisco
para se manter na euforia, mesmo
com a crónica da morte de sua vida
profissional já anunciada. Um neto
cheio de alegria e um gato, Napoleão, serão os seus companheiros
num périplo por hotéis e firmas,
sempre regado a músicas que desafiam o realismo... mas nem tanto.
Como muitas das joias de Locarno.
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O REI LEÃO
25 anos depois, «O Rei Leão»,
uma das histórias mais famosas
da Disney, volta a ganhar vida
no Cinema. Porém, desta vez,
já não será através de desenhos
animados,
mas
de
uma
revolucionária técnica, que faz
com que o virtual se confunda
com a realidade. Com um
elenco renovado e Jon Favreau
ao comando, o leão volta a
rugir cheio de força na savana
africana, como lhe mostra este
especial da da METROPOLIS.
TATIANA HENRIQUES

O REI LEÃO

HISTÓRIA
Em África, o leão Mufasa é o
rei da savana, contando com o
respeito do seu povo. Contudo,
está à espreita Scar, o irmão ressentido de Mufasa, que sempre
desejou ser rei e, na obsessão
para o conseguir, não vai olhar
a meios para eliminar o irmão e
a sua cria, o pequeno mas corajoso Simba.

O RUGIR
INESPERADO
DO LEÃO
«O Rei Leão», de Roger Allers e Rob
Minkoff, estreou em junho de 1994
e não demorou muito para passar
a figurar na História do Cinema.
Tornou-se no filme número 1 a
nível mundial naquele ano e num
verdadeiro fenómeno da cultura
popular. A pegada foi deixada não
só no Cinema, mas também através
da música (canções como “Can You

Feel the Love Tonight”, “Circle of
Life” e “Hakuna Matata” tornaramse inesquecíveis); nos palcos, com
a estreia do musical da Broadway
em 1997 (e que, ainda hoje, é
representado em vários locais do
mundo); e também em termos
de merchandising, com vendas
que excederam os mil milhões
de dólares no primeiro ano. Em
Portugal, «O Rei Leão» tornou-se
na primeira longa-metragem de
animação dobrada em português de
Portugal (até então, era o português

do Brasil que predominava),
revelando-se também um sucesso
em terras lusas.
Contudo, a verdade é que a
obra não foi, inicialmente, uma
grande aposta da Disney, sendo
considerada um projeto de plano B,
com menos prioridade em relação
a outro lançamento, «Pocahontas»
(1995). Sem utilizar o conceito das
princesas, como outros filmes de
sucesso anteriores da Disney, «O
Rei Leão» era uma obra diferente no

género, pelo que o êxito posterior
foi ainda mais surpreendente.
“Não sabíamos que estávamos a
trabalhar num fenómeno”, revela
Hans Zimmer, o compositor
responsável pela banda-sonora no
primeiro filme e que regressa para
esta adaptação. “Não tínhamos
qualquer pensamento comercial
nas nossas cabeças - e estou a
tratar esta versão da mesma forma.
Estou a fazer isto estritamente
para as pessoas para quem significa
alguma coisa”, afirma.

O realizador Jon Favreau acrescenta
que “queríamos capturar a essência
das recordações que as pessoas
têm do filme, tanto a música como
as imagens. E penso que, quando
captas o espírito, mas se apresenta
algo novo e surpreendente, é a
melhor combinação possível”.
Keegan-Michael Key, que dá voz
a Kamari, realça que “«O Rei
Leão» sobreviveu todo este tempo
porque a inspiração que nos dá é
universal”.
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DE DESENHOS
ANIMADOS
PARA PRODUÇÃO
VIRTUAL
DE UMA SAGA
Embora se fale de «O Rei Leão»
como um filme em imagem real, a
verdade é que o nome correto é produção virtual. Tal deve-se ao facto
de a obra não contar com a presença de um único ator - tudo é mesmo
virtual. Enquanto «O Livro da Selva» (2016), também realizado por
Favreau, representava uma figura
humana em Mowgli, interpretado
por Neel Sethi, desta vez tal não se

verifica. Favreau explica que “ao remover o elemento físico de Mowgli,
não estávamos mais presos ao facto de ter uma tela azul, cenário real
ou câmaras reais, por isso tudo se
tornou virtual naquele momento.
Tal deu-nos a liberdade de filmar
sem ter realmente que passar pela
fotografia física, o que nos permitiu enveredar por uma abordagem
totalmente nova, motivo pelo qual
parece diferente de «O Livro da Selva». Basicamente construímos um
jogo multiplayer de realidade virtual apenas para fazer este filme”.
O cineasta conta que o objetivo
desta técnica é “fazer um filme de

animação parecer vivo - ter uma
equipa real a interagir com com um
filme de animação e tomar todas
as decisões de câmara que se faria
no set, em vez de alguém sentado
numa programação de teclado dos
movimentos da câmara”. Cada cenário virtual consistia num espaço de realidade de virtual de 360º,
semelhante a um videojogo em que
os personagens andam livremente.
Cada membro da equipa era representado por um avatar diferente.
Para conseguir criar os animais
fotorealísticos, Favreau considerou que não faria sentido adotar

a abordagem habitual de motioncapture, mas não queria perder a
performance dos atores. Por isso,
juntou os vários intérpretes num
palco insonorizado, em que os atores puderam interagir uns com os
outros, mas “sem marcadores, dados ou metadados a serem registados, com apenas câmaras a captar
os rostos e as performances”. O
realizador compara esta abordagem à que usou quando filmou
«Homem de Ferro» (2008), em que
“tentava, quando podia, ter múltiplas câmaras para permitir que
Gwyneth [Paltrow] e Robert [Downey Jr.] improvisassem, porque há

muito no filme que não se pode mudar por causa dos efeitos visuais”.
Na verdade, há uma única cena real
em «O Rei Leão», revelado recentemente por Jon Favreau. Trata-se de
uma cena logo no início do filme e
que representa a savana africana,
num desafio para perceber se os espectadores conseguiriam perceber
a diferença em relação às restantes imagens: “Existem 1490 planos
renderizados criados por animadores e artistas de efeitos visuais [no
filme]. Usei como base um único
momento que captámos na África
para ver se alguém notaria”. Em úl-

tima análise, a produção de «O Rei
Leão» é uma junção entre o melhor
da animação e uma fotografia tão
real que se poderia assemelhar com
o que se encontra num documentário sobre natureza.
A equipa ténica por detrás do grande sucesso «O Livro da Selva» está
praticamente toda de volta para
«O Rei Leão», bem como Jon Favreau, que refere que “participar n’
«O Rei Leão», herdando tudo o que
aprendi com «O Livro da Selva», era
uma oportunidade tremenda de
recontar a história usando novas
ferramentas e nova tecnologia”.
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Chiwetel Ejiofor, um dos protagonistas, assinala que o cineasta
“parecia ter tudo. A forma como ele
interliga tudo é impressionante”.

O REI LEÃO

A MAGIA
DA MÚSICA
Um dos aspetos mais marcantes
de «O Rei Leão» foi a sua música, com canções reconhecidas
até hoje. A obra foi nomeada
para quatro Óscares, todos nas
categorias musicais, e arrecadou dois: Melhor Banda-Sonora, para Hans Zimmer, e Melhor
Canção, entregue a “Can You

Feel the Love Tonight”, de Elton John e Tim Rice. As canções
“Circle of Life” e “Hakuna Matata” foram também nomeadas.
A nova versão vai conter as cinco canções do filme original (incluindo “Be Prepared” e “I Just
Can’t Wait to Be King”), mas
com uma abordagem contemporânea. Para tal, a nova banda-sonora contará com a equipa
que contribuiu para o sucesso do
primeiro filme (Hans Zimmer,
Elton John, Tim Rice e Lebo M.),
mas também com Donald Glover
e Beyoncé, que trazem renovadas influências para a compo-

sição musical. “Cada adaptação
de «O Rei Leão» parece trazer o
seu próprio twist para a música
sem deixar de estar relacionado
ao que todos nós conectamos
como «O Rei Leão». Por isso, ter
Donald Glover e Beyoncé envolvidos, não a tentar criar novas
músicas, mas a tentar construir
sobre algo que as pessoas se
lembram e adoram sobre as antigas músicas, foi muito divertido e formativo”, refere Favreau.
“Eles oferecem-nos algo totalmente novo e entusiasmante.
São verdadeiros músicos que
deram as suas vozes criativas”,

acrescenta.
Favreau afirma que ouvir Beyoncé “a cantar “Can You Feel the
Love Tonight?” foi extremamente memorável e todos nós ouvimos vezes sem conta. Ela canta
o dueto com Donald Glover, que
é também incrivelmente talentoso, não só de forma cómica,
mas também musicalmente.
Por isso, ouvir os dois juntos a
cantar essa música clássica com
tanta personalidade e emoção
fez com que nos sentíssemos
realmente confiantes de que as
pessoas iriam ficar animadas
quando ouvirem”.

O compositor alemão Hans Zimmer conta já com 11 nomeações
aos Óscares, mas apenas levou
a estatueta para casa graças à
banda-sonora de «O Rei Leão».
É, assim, um trabalho especialmente marcante para Zimmer,
que ficou reticente com a ideia
de voltar para esta nova obra:
“Tenho trabalhado muito para
não arruinar as coisas através
da melhoria”. Não obstante, Zimmer tem tocado a música de
«O Rei Leão» durante a sua digressão ao vivo nos últimos três
anos, o que fez o pensar como
poderia ser a sua participação

nesta nova versão: “Temos tocado as mesmas notas, mas de
forma diferente, colocando toda
a nossa emoção e humanidade”.
“O que posso fazer é adicionar
essa energia, paixão e nostalgia,
tudo sem mudar muito as notas.
Estou a ser sincero com as ambições que não consegui alcançar
da última vez. Ao mesmo tempo,
significa muito para as pessoas,
então a única coisa que lhes
posso oferecer é colocar o meu
coração nisso e torná-lo uma
celebração. Torná-lo brilhante,
alegre, emocionante, uma experiência”, revela.
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Jon Favreau salienta que também
a música foi beber ao espetáculo
em palco, já que os compositores
Hans Zimmer e Elton John, que
também participaram na criação
da composição musical da versão
na Broadway, “exploraram as raízes
da música. Há um tremendo poder
emocional e um impacto espiritual
que ouves no canto do coro e algo
muito, muito antigo e poderoso”.
“Queríamos ligar ambas as produções. Inspirámo-nos pelas escolhas
de elenco da produção da Broadway,
como foi construído a partir do filme de animação e quisemos incorporar essa autenticidade e celebrar
a cultura africana nesta produção”,
ajuntou.

AS NOVAS VOZES DE
«O REI LEÃO»

O REI LEÃO

Nesta nova versão de um dos mais
famosos filmes do seu portefólio,
a Disney apostou bastante na
escolha do elenco, contando com
o regresso de James Earl Jones
na voz de Mufasa, mas também
nomes sonantes da atualidade,
como Donald Glover, Beyoncé,
Chiwetel Ejiofor e Seth Rogen.
Ao contrário do que acontece
nos filmes de animação, os
atores gravaram juntos, o que
impulsionou a dinâmica entre
alguns personagens, como no caso
de Timon e Pumba.

Esta nova versão reforça também a
participação de atores negros, algo
que é valorizado pelos próprios
intérpretes, como exalta Chiwetel
Ejiofor: “«O Rei Leão» é uma
oportunidade maravilhosa para
trazer um elenco de atores negros
para desempenhar esses papéis
icónicos extraordinários. Sinto-me
obviamente muito ligado a tudo
o que seja africano por causa da
minha herança e é por isso que é
uma experiência muito especial
para mim. É maravilhoso que tanto
o Jon Favreau quanto a Disney
tenham pressionado para envolver
esse tipo de elenco”.
Na versão portuguesa, as novas
vozes são de Manuel Moreira
(Simba), Soraia Tavares (Nala),
Mário Redondo (Scar), Isaac
Carvalho (Jovem Simba), Filipa
Ferreira (Jovem Nala), Débora
Gonçalves (intérprete da música
"Circle of Life").

REI LEÃO
RENOVADO
Desde 2010, a Disney tem adotado
a estratégia de lançar adaptações
em imagem real de alguns dos
seus maiores sucessos de filmes
de animados. «Alice no País das
Maravilhas» (2010), «Cinderela»
(2015), «O Livro da Selva» (2016),
«A Bela e o Monstro» (2017) e, mais

recentemente, «Aladdin» (2019) são
alguns dos exemplos. «O Rei Leão»
é uma adaptações mais esperadas
pelos fãs, tendo também em conta
o grande impacto que causou na
primeira versão. Para Jon Favreau,
“este filme é o culminar de todas as
adaptações em imagem real que a
Disney tem feito aos seus clássicos
animados”. “Penso que esta
tecnologia será suficientemente
separada do filme de animação
que parecia nova e fresca, mas
completamente relacionada com o
original”, destaca.
O realizador revela que a nova
versão não terá exatamente os
mesmos planos que o primeiro
filme, sendo que a adaptação
terá também mais 30 minutos,
seguindo a linha da maior parte
dos adaptações em imagem real da
Disney, que têm, habitualmente,
mais tempo de duração do que as
obras originais. Esta é a segunda
vez que Favreau se arrisca a
recontar uma famosa história da
Disney e confessa que pretende
“destacar o que está lá do original.
É o ciclo da vida e o facto de coisas
boas e más acontecerem. Nem todas
as cenas do filme são divertidas de
se assistir… Há uma tragédia, mas
o que mais gosto é que, depois de
toda essa experiência, terminamos
o filme inspirados e esperançosos.
É assim que gosto as minhas
histórias”.
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GALERIA
DE PERSONAGENS

O REI LEÃO

SIMBA
O principal personagem do filme,
Simba, tem nova voz, a cargo do
multifacetado e talentoso Donald
Glover. O criador e principal estrela
da série «Atlanta» é também
músico, assumindo o alter-ego de
Childish Gambino, contando já
com cinco Grammys.
Matthew Broderick foi quem deu
voz a Simba no filme original,
passando agora o testemunho a
Glover, que interpreta o jovem leão
que foge de Pride Rock a acreditar

que é responsável pela morte do
pai e regressa, anos depois, com
o objetivo de recuperar o seu
legítimo lugar no trono. O ator
assinala que participar neste filme
“foi uma experiência realmente
incrível. Nunca tinha visto nada
feito desta forma. O nível de
cuidado, em que todos sabem a
importância que tem. Todos estão
muito empenhados”.
NALA
Nala, a leoa que ajuda Simba
a reconquistar o que é seu por

direito, é agora interpretada por
um nome de peso da atualidade:
Beyoncé. A famosa cantora
também já participou em alguns
filmes, como «Austin Powers
em Membro Dourado» (2002),
«Dreamgirls» (2006) e «Cadillac
Records» (2008), voltando agora
ao mundo do Cinema para dar
voz a uma personagem corajosa
e inspiradora. Favreau salienta
que, “no filme original, o papel
não era tão grande como no
espetáculo em palco, pelo que
definitivamente nos inspirámos

nisso e foi uma das áreas que
expandimos”.
Para Beyoncé, “«O Rei Leão» é algo
que cresci a assistir e estou muito
entusiasmada para que os meus
filhos o vejam”. Além de dar voz
à personagem, Beyoncé também
canta, claro, dando ainda mais
magia às músicas já tão conhecidas
pelo público. “Ela é incrivelmente
empenhada,
pelo
que
foi
maravilhoso quando nos reunimos
para trabalhar. A Beyoncé era
excepcional na sua performance,

como dá para imaginar, mas
também contribui muito. Ela é
muito trabalhadora e reflete muito
nas coisas. Estava frequentemente
tão bem preparada que claramente
estava a trabalhar muito quando
não estávamos juntos”, revela
Favreau.
SCAR
O britânico Chiwetel Ejiofor dá voz
ao vilão do filme, Scar, o irmão do
rei que faz de tudo para conquistar
o trono. Com uma carreira já longa,
notabilizou-se em filmes como «Os

Filhos do Homem» (2006), «Perdido
em Marte» (2015) ou «Doutor
Estranho» (2016), destacando-se
sobretudo em «12 Anos Escravo»
(2013), num papel que lhe rendeu a
nomeação para o Óscar de Melhor
Ator Secundário.
Ejiofor descreve a nova versão
de Scar como sendo mais
“psicologicamente possuído” e
“brutalizado” do que na versão
original. “Especialmente com o
Scar, seja uma qualidade vocal que
permita uma certa confiança ou
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uma certa agressão, sabe-se que
é alguém que tem a capacidade de
transformar tudo na sua cabeça
numa fração de segundo com
escandalosos atos de violência, o
que pode mudar completamente a
temperatura de uma cena”, conta.
O ator revela-se entusiasmado
por participar nesta nova versão:
“Adoro a ideia de ter públicos a
redescobrirem algo. Sabes que vai
ser muito atrativo e entusiasmante”.
TIMON E PUMBA
A dupla Timon e Pumba é
absolutamente marcante no filme
original «O Rei Leão» e, claro,

está também de volta nesta nova
versão. Com um tom claramente
mais cómico do que os restantes
personagens, a aposta da Disney
direcionou-se para dois atores que
também têm uma grande relação
com a comédia: Seth Rogen e Billy
Eichner, que dão voz a Pumba e
Timon, respetivamente. Os dois
personagens são vitais na história
ao tornarem-se nos melhores
amigos de Simba e a ensinarlhe a filosofia de vida “Hakuna
Matata”.
Seth Rogen, conhecido por obras
como «Super Baldas» (2007),
«Alta Pedrada» (2008) ou «Má

Vizinhança» (2014), confessa-se
um fã do filme original: “Uma
vez ouvi dizer que se trata da jóia
da coroa dos filmes da Disney
e, pelo menos para mim, é com
certeza a que mais me atingiu,
que me ensinou mais lições
sobre a vida, morte e muitas
outras coisas. Sempre que Jon
me mostra as imagens, choro
incontrolavelmente porque coloca
o dedo na ferida de alguma forma e
conecta-se diretamente com esses
sentimentos da minha infância,
mas atualiza-os com uma
extensão que é muito impactante
para mim enquanto adulto”.

Já Billy Eichner, que participou
em séries «Parks and Recreation»
ou «Difficult People», assinala que
Timon é um “grande papel que
permite fazer muito”. O intérprete
realça também a importância da
relação entre Timon e Pumba: “A
nossa dinâmica prende-se mais
com a conversa. Não estou a dizer
que é subtil, mas é coloquial”,
referindo-se às ligeiras mudanças
em relação ao filme original.
MUFASA
Mufasa, o pai de Simba, foi um dos
personagens mais importantes
de «O Rei Leão», muito devido

ao intérprete que lhe deu voz,
James Earl Jones. O icónico ator
- que também dá voz a outro
personagem marcante da História
do Cinema, Darth Vader - é o
único ator do primeiro filme que
está de regresso para esta nova
versão.

ouvi a gravar, senti algo realmente
poderoso a acontecer. Gravar a
voz dele pareceu um verdadeiro
marco e foi difícil não me sentir
como um espectador. Mesmo
para mim, enquanto cineasta, é
muito difícil fazer o meu trabalho
durante esses momentos”.

Favreau confessa que ficou
surpreendido por Jones aceitar
voltar a dar voz ao personagem:
“Ele poderia facilmente ter dito
que não. A sua voz poderia soar
de forma diferente. Há muitas
formas em que isto não poderia
não ter resultado”. “Quando o

O colega de elenco Chiwetel
Ejiofor corrobora esta admiração:
“É uma qualidade vocal única
numa geração”. Favreau revela
também que Mufasa é o
personagem que teve menos
alterações no seu diálogo de um
filme para o outro.
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BRIAN DE PALMA

Esperamos cinco anos para ver um novo filme
de Brian De Palma, realizador conhecido pelos
filmes de horror e thrillers psicológicos com
imagens gráficas e inspirados no trabalho de
Alfred Hitchcock. Revemos o percurso até
«Domino – Vingança» o seu novo filme.
TIAGO ALVES
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MESTRE DO MACABRO
Brian De Palma é um dos realizadores que liderou o
designado novo movimento em Hollywood, durante
a década de 1970, ao lado de cineastas como George
Lucas, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese.
Nasceu há 79 anos em Nova Jérsia, numa família ítaloamericana. Originalmente ingressou na universidade
como estudante de física, e interessou-se pelo cinema
depois de ver clássicos como «O Mundo a seu Pés»
(1941). Frequentou o Sarah Lawrence College, onde
recebeu influências duradouras de professores como
Alfred Hitchcock e Andy Warhol.
Iniciou o seu percurso com seis curtas-metragens
rodadas entre 1960 e 1966. As suas primeiras longasmetragens, «Murder à la Mod» e «Greetings», foram
filmadas rodadas no mesmo ano, em 1968. Em
«Greetings», uma comédia sobre o amor livre, ele dirige
Robert de Niro, marcando a estreia do ator em cinema.
Os dois continuaram juntos em «Festa de Casamento»

(1969) e «Hi, Mom!»(1970). As suas primeiras longasmetragens rodadas no final dos anos 1960, incluindo
«Dionysus in ‘69» (1970), são objetos de contra cultura
e comédias negras sobre temas marcantes da época,
como a revolução sexual e o Vietname.

Os primeiros thrillers surgiram a seguir com «Sisters»
(1972), um filme de culto sobre duas irmãs siamesas
separadas, uma dupla personagem interpretada
Margot Kidder, e «Obsessão» (1976), uma citação
clara de «Vertigo» – em ambos, a composição musical
de Bernard Herrmann acentuou as semelhanças com
os filmes de Alfred Hitchcok (1976). Nesta fase, o
realizador dirigiu uma suas obras mais originais, «O
Fantasma do Paraíso» (1974), uma fantasia musical
de horror rock sobre um compositor desfigurado que
vende a alma para que a mulher que ama possa cantar
uma das suas canções.

CARRIE
METROPOLIS AGOSTO 2019

VESTIDA PARA MATAR

«Obsessão» e «O Fantasma do Paraíso» foram os
primeiros filmes da autoria de Brian De Palma
nomeados para Óscares, nas categorias de melhor
banda sonora original. Apesar disso não tiveram
sucesso comercial.
De Palma teve então a oportunidade de realizar um
filme baseado num romance de Stephen King. «Carrie«
(1976) é a história de uma adolescente tímida com
poderes telecinéticos que é atormentada pelos colegas
de escola e pela mãe, um mulher convictamente
religiosa. Sissy Spacek e Piper Laurie foram nomeadas,
respetivamente, para Óscares de melhor atriz e atriz
secundária. Em «Carrie», De Palma experimentou
a técnica do ecrã dividido, uma marca distinta de
montagem que utilizou em diversos filmes.
O sucesso de De Palma continuou com «A Fúria» (1978),
outro thriller sobre telecinesia aplicada num contexto
de intrigas políticas. John Cassavetes interpreta uma
figura sombria que espera usar os dons psíquicos
de dois estudantes do ensino secundário (Irving e
Andrew Stevens) para os seus objetivos sinistros.
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Após uma comédia pouco vista, «Home Movies»
(1980), De Palma escreveu e dirigiu o controverso
«Vestida Para Matar» (1980) com Angie Dickinson no
papel de uma dona de casa sexualmente frustrada,
que vive em Manhattan, e é brutalmente assassinada
depois de dormir com um estranho. A sequência
assustadora do elevador lembra a famosa cena do
chuveiro de «Psico» (1960), de Alfred Hitchcock. O
filme foi um sucesso comercial embora tenha sido
considerado misógino.
De Palma, em seguida, fez «Blow Out – Explosão»
(1981), um thriller de teoria conspiratória baseado
num argumento que realizador escreveu para
homenagear «Blow-Up/ História de um Fotógrafo»
(1966), de Michelangelo Antonioni. John Travolta,
que tinha interpretado um papel secundário em
«Carrie», ressurge no elenco de um filme de Brian De
Palma interpretando um editor de efeitos sonoros
que, inadvertidamente, regista um acidente de carro
onde, aparentemente, morre um político. No entanto,
a escuta atenta do áudio sugere que o homem foi
realmente baleado.

BLOW OUT - EXPLOSÃO

Em seguida De Palma mudou de género e realizou
«Scarface – A Força do Poder» (1983), uma atualização
do clássico filme de 'gangsters' que Howard Hawks
realizou em 1932. Oliver Stone reescreveu este
argumento sobre a ascensão e queda de Tony Montana
(Al Pacino), um refugiado cubano que assume o tráfico
de drogas de Miami. É um dos filmes mais violentos
de Brian De Palma e mesmo não sendo consensual
tornou-se num sucesso de bilheteira e numa obra de
culto.
Continuando a citar Hitchcock, o realizador dirigiu
«Testemunha de Um Crime» (1984), sobre um jovem
ator que julga ter testemunhado um crime através
do seu telescópio – o tema é uma homenagem clara
a «Janela Indiscreta» (1954). O filme inclui uma das
cenas mais violentas que De Palma filmou quando
uma mulher é morta com um berbequim. As críticas
levaram-no a mudar de registo: realizou os videoclipes
«Dancing in the Dark» de Bruce Spriengsteen, e «Relax,
Version 3» de Frankie Goes To Hollywood (ambos em
1984) e a comédia «Os Espertalhões» (1986), sobre
dois mafiosos desajeitados de Nova Jérsia.

«Os Intocáveis» (1987) marcou o retorno de Brian De
Palma à melhor forma. Com um argumento de David
Mamet, o drama narrou a batalha travada pelo agente
federal Eliot Ness contra Al Capone, na década de 1930,
em Chicago. O filme tinha uma ação vigorosa e nunca
vista nos filmes do realizador e recebeu as melhores
críticas além de quatro nomeações para os Óscares e
a consagração de melhor ator secundário para Sean
Connery. no papel de um policia de origem irlandesa.
De Palma fez a sua estreia num filme de guerra com o
drama «Corações de Aço» (1989), adaptando a história
real de um soldado que fica isolado no seu pelotão
quando todos decidem raptar e violar uma jovem
vietnamita. O filme recebeu críticas positivas, mas não
conseguiu encontrar o seu público.
O passo seguinte não ajudou a reconciliar o realizador
com o seu público. De Palma assumiu a adaptação de
«A Fogueira das Vaidades» (1990) a partir do ‘bestseller’ de Tom Wolfe . Tratou-se de uma produção
dispendiosa, com um elenco liderado por Tom Hanks,
Bruce Willis e Melanie Griffith, e tornou-se num dos
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SCARFACE

mais notáveis fracassos da história contemporânea do
cinema.
O realizador saiu prejudicado e recuou para o
território mais seguro e familiar do thriller com um
decepcionante «Em Nome de Caim» (1992) sobre
um psicólogo que sofre do distúrbio de múltipla
personalidade. Seguiu-se «Perseguido Pelo Passado/
Carlito's Way» (1993), um filme no submundo do
Harlem espanhol em Nova Iorque, com Al Pacino em
boa forma como um ex-presidiário porto-riquenho que
procura libertar-se da criminalidade organizada e da
má influência de um advogado corrupto interpretado
por Sean Penn.
O melhor de Brian De Palma ressurgiu quando assumiu
o resgate de uma série televisiva de espionagem que
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se tornou popular quando foi exibida entre 19661973. «Missão Impossível» é um dos filmes de ação
mais divertidos da década de 1990 e um sucesso que o
realizador nunca mais repetiu. Neste relançamento da
série em cinema foi Tom Cruise que assumiu o papel do
agente Ethan Hunt, contracenando com Jon Voight,
Ving Rhames, Kristin Scott Thomas e Jean Reno. A
história posterior é amplamente conhecida – foram
produzidas mais cinco sequelas e Brian De Palma não
realizou nenhum desses filmes.
Brian De Palma prosseguiu o seu caminho com o
thriller «Os Olhos da Serpente» (1998), com Nicolas
Cage como agente policial corrupto. Os filmes seguintes
não são propriamente para recordar. «Missão a Marte»
(2000) foi uma odisseia espacial distinta, filmada em
ritmo lento, o thriller «Mulher Fatal» (2002) marcou

MISSÃO IMPOSSÍVEL

o regresso aos filmes sobre personagens dúbias e com
sombras passadas reunindo Antonio Banderas como
fotógrafo e Rebecca Romijn-Stamos interpretando um
ladra de jóias. «A Dália Negra» (2006), ambientado em
Los Angeles, em 1947, foi uma adaptação do romance
‘noir’ de James Ellroy sobre dois policias (Josh
Hartnett e Aaron Eckhart) que investigam o terrível
assassinato de uma aspirante a atriz.
De Palma regressou aos traumas da guerra em
«Censurado» (2007), construindo uma ficção sobre o
caso de uma violação de uma jovem de 15 anos por
soldados americanos em missão no Iraque. É um dos
primeiros filmes sobre a guerra contra o terrorismo,
sobre a manipulação, a derrota da verdade nas guerras
modernas. A uma realidade televisiva manipulada – o
título original «Redacted» significa corrigir um texto

para publicação ou reeditar uma imagem para difusão –
De Palma sobrepõe um falso documentário ficcionado
a partir de vídeo blogs alojados no YouTube e noutros
sítios da internet, diários visuais de guerra realizados
por militares no terreno. A ficção é uma forma de
contrariar a impossibilidade legal de os utilizar.
Depois deste filme político e de um cinema urgente, De
Palma voltou ao thriller elegendo não uma!, mas sim
duas mulheres, as atrizes Rachel McAdams e Noomi
Rapace que protagonizam uma história tortuosa e
labirintica de vingança em «Paixão» (2012),
Esperamos cinco anos para assistir ao regresso do
realizador com «Domino/Vingança» (2019), onde um
polícia de Copenhaga procura acertar contas com o
criminoso que matou o seu colega.
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REALIZADOR

OTTO GUERRA

A CIDADE DOS PIRATAS
Sinónimo vivo de “animação” no
cinema brasileiro, Otto Guerra
atravessou a década que está a
chegar ao fim em múltiplas lutas,
entre elas a peleja (que é de muitos
de seus conterrâneos) contra o
fascismo no governo do seu país
e a batalha contra um cancro. Os
bons frutos de sua batalha em prol
da reoxigenação do seu universo
(seja o pessoal, o profissional ou
o político) renderam um longa
longa-metragem – «A Cidade dos
Piratas» -, o mais confessional
da sua carreira, que virou uma
sensação no festival Anima
Mundi, festival realizado em julho
no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O evento é a maior maratona
animada de toda a América Latina,
um continente que encontra em
Otto um de seus mais inquietos
expoentes.
RODRIGO FONSECA

Mesmo nos seus momentos
mais hilariantes (e são muitos),
«A Cidade dos Piratas», o novo
desenho animado do sexagenário
diretor gaúcho, guarda momentos
de desabafo de dar nó na garganta:
nó de dor. Releitura existencialista
da tira de quadrinhos “Os
Piratas do Tietê”, da cartunista
Laerte, com as vozes dos atores e
diretores Marco Ricca e Matheus

Nachtergaele no seu elenco de
vozes, o filme, ainda inédito em
circuito no Brasil, incorpora na sua
trama, cheia de

aborda, em tom documental,
a peleja de Laerte Coutinho
para se assumir trans e virar
“a” Laerte.
Estimase que
a longa
estará entre
os concorrentes
do 46º Festival de Gramado.
Nesta entrevista, Otto,
considerado por muitos o maior
animador da sua pátria, na ativa
desde os anos 1980 (com curtas
seminais como «Novela» e «O
Natal do burrinho»), fala do
seu calvário para sobreviver a
uma doença terminal e avalia a
indústria animada no Brasil.

“O filme saiu da tela e
invadiu a minha
vida”
metalinguagem,
uma crise pessoal de seu próprio
autor, Otto, reproduzindo um
drama pessoal do sexagenário
cineasta: a sua luta contra uma
doença física.
O diretor de «Wood & Stock: Sexo,
orégano e rock’n’roll» (2006)
venceu, mas sofreu no processo,
como se vê neste trabalho, que

O que o universo da Laerte
revelou a você sobre
identidades de género e sobre
a sua própria condição, como
homem e como artista?
Otto Guerra: Um dos dogmas
em que eu acreditava era que a
vida não tinha rascunho, ou seja,
vivemos e não se volta atrás.
Laerte deixou claro que nos
podemos reinventar: ‘Vivi, apaguei
e vivo tudo de novo de outra
forma’, diz. Ela transcendeu faz
tempo. Precisamos de identificarnos no outro, ok, mas colocar tudo
dentro de caixinhas perfeitamente
identificadas para imaginarmos
ter algum controle sobre o mundo,
é bobagem. Vivemos uma fase de
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extremos, o politicamente correto
patrulhando o ambiente social.
Parece que a humanidade está
andando rápido para algum lado,
não sei se para a frente ou para
trás [Riso]. Por trabalhar com
cultura, com artistas, tenho uma
liberdade muito grande, mesmo
tendo sido criado dentro de
padrões morais estreitos. Digamos
que, assim como Laerte, vivi uma
vida e depois outra: 30 anos sem
beber acreditando que sexo sem
amor era pecado, etc... e depois
uma reviravolta de 180 graus:
bebia todo o dia e fui tachado
de devasso. Nem uma coisa
nem outra. Depois dos 60, ficou
fácil encontrar o meio termo, a
experiência nos mostra os limites.
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Vamos aprendendo, criando.

bom fazer um filme com o fígado.

O quanto essa animação, com
ecos documentais, expandiu os
seus domínios da gramática da
animação?
OG: O trabalho de «Cidade dos
Piratas», o fato de a autora renegar
os seus personagens e o fato de
eu estar dentro do processo, e ter
que achar uma saída, foi revelador
para mim. O filme saiu da tela e
invadiu a minha vida. Eu invadi
o filme também, chutei o pau
da barraca. E a coisa virou uma
ficção documental. Apanhei, bati,
e assim é a vida. A gente se fode
e aprende. Acima de tudo esta
magnífica experiência em adaptar
as HQs da Laerte escancarou: que

O que é o filme «Ressurreição»,
que esteve na seleção do
Anima Mundi, com a sua
assinatura, e que novos rumos
a sua carreira persegue agora?
Que novos filmes podemos
esperar?
OG: O curta «Ressurreição»
é uma história do Rodrigo
Guimarães, lá de 1980.
Animador local, ele seguiu com
a sua produtora, a Dr. Smith, o
caminho de filmes comerciais
e institucionais. Conversando
com ele, soube do interesse da
Dr. Smith em produzir ficção.
Resgatei o velho storyboard
cheio de teias de aranha,

Que outro grande cartoonista
nacional falta para você
adaptar? Algum em vista?
OG: Falta o Glauco. Mas como
ele está morto, é complexo lidar
com direitos autorais. Quando
envolve família, os interesses se
fragmentam. Agora, vou fazer
um filme baseado num livro que
escrevi chamado “Nem doeu”.

passei a direção de arte ao
uruguaio Ruben Castillo e a
animação ao Hermes de Lima,
colaboradores de longa data,
e com a parceria Dr. Smith e
Otto Desenhos, finalizamos a
curta.
O que mais te fascina no
universo da Laerte e de que
forma este filme dialoga
com as tuas anteriores
longas, baseadas nos
quadrinhos de Adão
Iturrusgarai e de Angeli?
OG: Los 3 Amigos, como esses
cartoonistas se chamam,
beberam nas mesmas fontes
que eu. Identificação ferrada
entre nós, via Robert Crumb,

Freak Brothers, Tintim,
Bukowski, literatura beat,
cinema etc. O universo desses
caras é o mesmo pelo qual eu
transito. Eu tinha que fazer
comerciais para sobreviver
e comprar equipamentos,
daí talvez não tenha seguido
a carreira dos quadrinhos.
Animação toma todo o tempo.
Portanto, a identificação com o
trabalho deles facilitou muito
a minha vida. Adaptar acaba
sendo mais fácil do que criar
universos complexos como é o
caso do trabalho desses autores
geniais, iconoclastas como eu.
Eles dedicaram as suas vidas a
criar os seus mundos em HQs
incríveis.

«A Cidade dos Piratas» espelha
uma catarse sua, na sua
luta contra o cancro. De que
maneira o desenvolvimento
desse desenho foi importante
para a sua recuperação?
Como foi a ideia de buscar
um desenho metalinguístico
na adaptação dos “Piratas do
Tietê”, colocando a sua própria
história com a doença em foco?
OG: Muitas coisas aconteceram
durante a pré-produção do
“Piratas”. A meio do processo,
eu fiz a longa «Até que a Sbórnia
nos separe», Laerte largou os
personagens antigos incluindo
os piratas que ele agora chama
de “múmias machistas”, os
quadrinhos dele mudaram
de forma radical, ficando
mais herméticos, profundos,
existencialistas, mas sem perder
a graça. E ele se assumiu trans
na vida real: agora é ela. Para
completar, tive esse diagnóstico de
cancro, e já em estado avançado,
em metástase. Eu ia morrer e isso
foi também bem determinante
para que eu não fizesse mais
concessões. Voltei a ser primitivo,
como era quando fazia as minhas
histórias autorais lá em meados
dos anos 1980. Isso gerou conflitos
com a equipa. Mas como eu era
um moribundo, acabaram por
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concordar com minhas ideias
para adaptar aos novos tempos o
argumento, que havia sido escrito
e reescrito umas dez vezes, por
vários argumentistas de peso,
como Tomás Creus, Rodrigo
John, Juliana Rojas, Moisés
Westfhallen, Pedro Harres, Grace
Luzzi... Foi tudo jogado no lixo
e refizemos. Sugeri algo como
Cinema Marginal animado.
Rodrigo John foi quem atualizou
a parada de escrever a versão do
roteiro que foi finalizada agora.
Como está sua saúde hoje,
depois do filme? 100% curado?
OG: Havia um novo medicamento
que me salvou. Fiz duas cirurgias

94

ENTREVISTA

METROPOLIS AGOSTO 2019

ferradas e, a princípio, estou
curado já tem anos. O cancro pode
voltar, mas, segundo os médicos,
a cepa desse tumor não é mais
mortal, como era alguns anos
atrás. Sorte no azar. Voltei a beber,
mas não como antes. Fiz 60 anos.
Isso muda a perspectiva de certa
forma. Sou um idoso. Essa nova
geração de idosos da qual faço
parte vai dar o que falar.

se vestir como uma mulher.
Ele antecipou em 20 anos a sua
mudança num personagem seu,
Hugo, que virou Muriel em plena
“Folha de S. Paulo”, nos anos 90.
Essa mudança precisava vir para o
filme e resolvi trazer para o centro
da história da longa essa épica
questão de género que sempre foi
um tabu. Creio que tratar disso é
jogar alguma luz na parada.

De que maneira «A Cidade
dos Piratas» contribui para
a discussão das identidade
sexuais inerentes ao trabalho
da Laerte?
OG: Laerte virou uma celebridade
no Brasil depois que passou a

Em 2017, Gramado deu-te
o Troféu Eduardo Abelin,
prémio especial consagrado
a diretores autorais, o que
comprova o seu lugar como
um nome de resistência no
cinema de animação do Brasil.

Há alguma fragilidade que você
aponta no cinema nacional de
animação hoje?
OG: Estão usando animadores
para fazer direção de arte, o que é
uma pena, pois os animadores, de
certa forma, apenas reproduzem o
que a Disney, Pixar, Dreamworks
fazem. Perdemos a exuberância dos
nossos diretores de arte. O Brasil
tem milhares de criadores e uma
rica cultura visual. Copiar a Disney
é muita idiotice, é apenas querer
ganhar dinheiro. E acho bem difícil
chegar aos pés do que aquela grande
indústria faz. Só os japoneses
conseguiram chegar lá, creio que
pelo fato de eles animarem dentro
de um estilo próprio e poderoso, a
manga.

Você é o mais importante dos
diretores que mantiveram o
setor em atividade no país,
dos anos 1980 até hoje. Como
você avalia a atual situação da
animação no país?
OG: Nunca imaginei viver uma
época como essa, nem nos meus
sonhos mais extravagantes.
Temos 25 longas de animação
em andamento, inúmeras séries,
curta, clipes etc. Tive a sorte de
não ter como objetivo, nos anos
1970 e 80, ganhar dinheiro:
queria fazer ficção e usava o
dinheiro dos comerciais para
viabilizar isso. Essa foi a minha
grande diferença no setor:
produzo filmes de ficção há mais

de 40 anos. Hoje tem estúdios
produzindo séries importantes.
Pena que as nossas políticas
culturais estão seriamente
ameaçadas pelo golpe da direita.
Sabemos que cultura não
interessa a eles. O ex-presidente
americano Ronald Reagan, num
acesso de sinceridade, disse
uma vez: “Por que vamos dar
cultura se depois não vão votar
em nós?". O Brasil capotou.
Voltamos a ser uma república
das bananas. Hoje, o trabalho
de animação que considero mais
importante, neste momento,
é a longa «A arca de Noé», dos
Irmãos Gulane. É um filme
grandão.

Que animadores brasileiros
mais te entusiasmam hoje?
OG: O meu herói hoje no setor é
o Juliano Enrico, meu ex-aluno,
lá de Vitória, Espírito Santo, que
faz a série «O irmão de Jorel», com
conteúdo e direção de arte geniais.
Ele superou o mestre. Lá de Minas,
Sávio Leite tem filmes que amo.
Nara Normande e Érica Maradona
são a nova e incrível geração de
mulheres na animação brasileira.
Nara, em Annecy (cidade dos alpes
franceses que sedia o maior festival
de animação do mundo, realizado
em junho) soltou um «Lula livre»
no palco (ao apresentar o curta
“Guaxuma”, já confirmado por
Gramado e pelo Anima Mundi, a ser
realizado no fim do mês no Rio) e
lavou a minha alma.
O que ainda te anima... a
animar?
OG: Não animo mais há tempos.
Passei a dirigir, produzir, sugerir
argumentos e me meter nos
roteiros, escolhendo diretores de
arte e, principalmente, fazendo
vozes de personagens na dobragem.
Funciono como um maestro,
como disse uma amiga. Chamo os
músicos, apenas. Gosto disso. Gosto
de ver todo o caldo funcionando.
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DIRETOR

MIGUEL DIAS

FESTIVAL CURTAS
VILA DO CONDE
Na sua 27ª edição, o Festival
Curtas Vila do Conde trouxe uma
imagem renovada e não faltaram
novidades na programação. No
ano em que Carlos Conceição
e Todd Solondz foram os
realizadores em foco, o programa
My Generation e o Cinema
Revisitado constituem duas das
iniciativas que a programação
do festival colocou em prática
para cumprir a sua maior
missão: o acompanhamento
dos fenómenos emergentes
e a evolução da linguagem
cinematográfica e da própria
história do cinema no campo da
curta-metragem. De 6 a 14 de
julho, todos os caminhos foram
dar a Vila do Conde e a Revista

METROPOLIS fez as malas e falou

com Miguel Dias, diretor do
Festival, para nos sintonizar
neste incrível mundo das curtas.

SARA AFONSO

Nova imagem, novas secções.
É importante para um festival
com tantas edições poder
renovar-se e encontrar
novidades todos os anos?
Miguel Dias: É importante
trabalhar numa estrutura e numa
base sólida que possa dar uma
identidade própria ao festival. E
é muito importante estar atento
a todas as manifestações que
têm lugar no campo do cinema,

acompanhar os fenómenos
emergentes no campo das artes
e a evolução da linguagem
cinematográfica, em todas as
formas que o cinema “mainstream”
de longa-metragem tem mais
dificuldade em se expressar, já que
é de um festival de curtas que se
trata. Assim, essas novidades e
essa renovação são inevitáveis, e
por vezes trata-se apenas de tentar
apurar algo que já era feito e tentar
comunicá-lo melhor. No festival
deste ano, apareceram alguns
elementos novos: o My Generation,
que é um programa feito por
estudantes das escolas secundárias
locais, mas que aparece após
uma primeira experiência em
2018, que aqui é aperfeiçoada,

ou o Cinema Revisitado, onde se
apresentaram filmes de curtametragem de autores relevantes
da história do cinema, filmes
raros ou desconhecidos, cópias
restauradas de clássicos ou filmes
sobre cinema, ou que utilizem o
próprio cinema como matériaprima. Algo que não é novo: desde
1993 que esta atenção muito
particular à história do cinema
é fundamental no programa
do Curtas. Trata-se sobretudo,
neste caso, de uma questão de
comunicação no modo como
esses filmes são apresentados, e
de alargar um pouco o contexto
para a inclusão de filmes que nos
agradaria programar mas que
não tinham o seu espaço. Há,

ainda, um novo prémio do público
europeu, que é um projeto coletivo
idealizado pelo festival de curtas
de Bruxelas, e que agrupa 10
festivais de 10 países diferentes,
onde cada um contribui com o seu
prémio do público da respetiva
competição nacional (no nosso
caso, «Entre Sombras», de Mónica
Santos e Alice Eça Guimarães). O
prémio, monetário, é atribuído ao
fim de um ano durante o qual esse
conjunto de filmes percorre os 10
festivais.
Como referiu, o Festival teve a
sua primeira edição em 1993,
e “dedica-se à competição
nacional e internacional de
curtas-metragens”. Como
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têm sentido o passar dos anos
no surgimento de curtasmetragens? Têm sentido maior
afluência? De cada vez mais
países?
MD: Sim, desde os primeiros anos
do Festival, muita coisa mudou. A
propagação do digital agilizou os
meios de produção, multiplicando a
quantidade de filmes, bem como as
suas proveniências. Se antes, fora
dos países com maior capacidade,
era difícil encontrar uma
atividade de produção sustentada
e continuada, neste momento
podem surgir autores e obras
importantes vindos de qualquer
parte. Não é nada fácil, por isso,
estar sempre a par de tudo o que se
faz e a nossa tentativa de continuar
a mostrar, em primeira mão, os
trabalhos mais relevantes que são
feitos em todo o mundo, implica
um acompanhamento constante.
Dando como exemplo a comparação
que faz na questão colocada, a
primeira edição do Curtas teve
menos de 300 filmes inscritos e,
neste momento, chegam-nos mais
de 3000.
Mencionou, igualmente, que
este ano criaram uma nova
secção, a My Generation, para
escolas do secundário. Como
funciona? Os alunos das 4
escolas escolhem filmes e
existe a possibilidade de os
realizadores estarem presentes
durante o visionamento das
mesmas durante o festival. Que
filmes são estes, entre os quais
eles podem escolher?
MD: Nos anos mais recentes temos
procurado, através da oferta de
programação, chegar sempre a
mais públicos, e cada vez mais
o Festival procura pontos de
contacto e um diálogo permanente
com as populações locais, sem
as quais, no nosso entender, não
faz sentido a existência de um
festival de cinema. Por outro
lado, a faixa etária que frequenta
o ensino secundário continuava
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sem um espaço próprio e sem uma
identificação forte com o festival.
Talvez seja, também, o grupo
etário mais difícil de trazer para
o cinema nos dias de hoje. Esta
secção do programa leva, por isso,
os filmes e a imagem do Curtas
à escola, esperando que também
possa contribuir para trazer os
alunos ao festival. Colaboramos
com quatro escolas secundárias,
duas de Vila do Conde e duas da
Póvoa de Varzim, de onde saíram
os membros deste jovem comité
de seleção. Sempre que alguém dos
programadores das competições
tradicionais do festival se depara,
no seu trabalho de seleção, com

um filme que possa ter interesse
para essa faixa etária, envia o
filme para esse grupo. Depois de
receberem regularmente os filmes
pré-selecionados, os alunos fazem
a escolha, sob a orientação de
alguém da equipa do Curtas, nos
debates de cada reunião de seleção.
Já agora, aproveito para dizer que
esses alunos criaram um programa
excelente e também de grande
interesse para espectadores adultos
de todas as idades. Para além
da escolha dos filmes, elaboram
sinopses para publicação no
catálogo do festival, e apresentam
as sessões e os realizadores
presentes.

DOURO FAINA FLUVIAL

Todd Solondz e Carlos
Conceição foram os realizadores
em foco desta edição. Para
além do mérito óbvio de cada
um, porque foram eles os
selecionados deste ano?
MD: Pretendemos dar início, com
o Carlos Conceição e sempre que
a atualidade cinematográfica o
permitir, à apresentação de um
jovem cineasta português que
apresente aqui a sua primeira
longa-metragem, complementando
essa projeção com uma seleção do
seu trabalho em curta-metragem,
uma conversa com o público e
carta branca para uma escolha de
curtas de outros autores. Gostamos

muito do «Serpentário». Aliás, diria
mesmo que foi o visionamento
deste filme que nos inspirou a criar
este conceito. Para além disso, o
Carlos Conceição representa para
nós alguém que a partir de um
conjunto de curtas-metragens
conseguiu construir as bases para
uma carreira sólida no cinema
português contemporâneo, com
uma linguagem muito própria e
um estilo já bastante definido e
maturado, o que nem sempre é
comum nas curtas. Foi por tudo
isso uma escolha evidente. No
caso de autores estrangeiros,
temos procurado incluir nomes
com uma carreira mais vasta,

fazendo uma retrospetiva da sua
obra. Há uma série extensa de
realizadores internacionais que
nos interessam e que poderão
ser os autores em foco num dos
próximos anos (a título de exemplo,
já está neste momento fechada a
retrospetiva para 2020). O Todd
Solondz já estava nessa lista há
algum tempo. Muitas vezes é uma
questão de oportunidade e de
escolher o momento certo para que
se conjugue o nosso interesse com
a disponibilidade do realizador
em causa, e isso porque fazemos
questão que os autores dos filmes
venham sempre acompanhar este
foco sobre a sua obra. Não é fácil,
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SERPENTÁRIO

ao percorrer a lista de convidados
dos anos mais recentes,
encontrar características que
definam um padrão: Nadav
Lapid, F. J. Ossang, Quentin
Dupieux, Kelly Reichardt, Olivier
Assayas, Corneliu Porumboiu...
Talvez, afinal, ao observarmos
essa lista, nos salte à vista que,
de uma forma mais evidente
que em outros períodos da
história do cinema, a linguagem
cinematográfica se manifesta
hoje nas formas mais diversas e
contraditórias. Talvez o que este
grupo de cineastas apresenta
em comum seja apenas uma
confirmação desse carácter
tão heterogéneo das propostas
mais estimulantes do cinema
contemporâneo.
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E como foi trazer o Todd
Solondz ao festival?
MD: É um prazer, como sempre
acontece quando recebemos
autores cuja obra seguimos com
admiração e expectativa. No meu
caso, a revelação deu-se com o
«Happiness», em finais dos anos
1990. Acho que continua a ser
uma das obras maiores de uma
década particularmente feliz para
o cinema norte-americano.
Existirão, certamente,
diversos momentos que irão
ser marcantes no festival, mas
existem alguns sobre os quais
alimentavam mais expectativa?
MD: Para mim, a receção aos
filmes da competição nacional,
pelo público, pela crítica, pelos

programadores, é sempre motivo
de alguma expectativa, por ser
normalmente a seção do festival
com maior visibilidade e uma
das que tem mais público, e
também por termos a pretensão
de transformar todos os anos o
festival na principal montra para
a produção nacional de curtas. A
verdade é que, independentemente
da opinião que possa neste
momento ter sobre o programa,
esse feedback é para mim muito
importante para ter uma perceção
mais concludente.
Este ano, tiveram mais
candidaturas do que o ano
passado? Quantas pessoas
esperam que esta edição possa
atrair?

MD: Sim, houve mais filmes
inscritos nas várias seções
competitivas. O que corresponde,
também, ao facto de haver mais
obras a serem produzidas. Penso
que houve mais filmes mostrados e
mais sessões no total dos nove dias
do festival.
E como o público português
recebeu esta edição?
MD: Relativamente ao público,
entre as 10 sessões mais
concorridas do festival encontramse três de competição nacional. Nas
escolhas do júri, a melhor ficção e
a melhor animação internacionais
foram filmes portugueses, tal
como a escolha para a nomeação
aos prémios da European Film
Academy.

Qual foi, então, o maior desafio
desta edição?
MD: Há em todas as edições
um desafio permanente, que
é construir uma programação
relevante que possa chegar a muita
gente, tendo meios, financeiros
mas não só, bastante reduzidos.
Este ano não foi exceção.
27 anos passados, o Curtas de
Vila do Conde ainda é aquilo
que sonharam ou já superou
todas as expetativas?
MD: Como as expectativas quando
começámos não eram nenhumas,
para além de nos divertirmos a
fazer uma coisa que nos parecia
vagamente interessante mas sobre
a qual tínhamos um conhecimento
um pouco vago, é óbvio que foram

claramente superadas.
Se não existisse qualquer
problema de financiamento
e sem pensar em qualquer
impedimento, o que gostariam
de incluir no festival que até
agora não tenha sido ainda
possível?
MD: Tanta coisa, que é impossível
descrever aqui. Posso referir de
uma forma geral que haveria um
investimento numa presença
mais forte em termos de artistas
e convidados internacionais, que
é sempre limitada pelo orçamento
disponível, ou um investimento
maior na comunicação... Em
termos concretos, entre as dezenas
de coisas que não foram possíveis,
posso dar dois exemplos recentes,
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só na área da programação musical:
há dois ou três anos, queríamos
apresentar o filme-concerto do
John Carpenter com a sua banda
a interpretar excertos dos seus
próprios filmes (nem toda a gente
sabe, mas em muitas ocasiões
era ele próprio o compositor das
suas bandas sonoras), mas não
foi possível, por ter um preço
demasiado elevado para uma sala
com as características da nossa em
termos de lotação ou, ainda muito
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recentemente, a Sun Ra Arkestra, a
interpretar ao vivo o filme «Space
Is the Place», que não foi possível
por se tratar de uma orquestra com
muitos elementos, que ainda por
cima, na data do Curtas, já não
estariam em digressão europeia
e teriam que vir expressamente
dos EUA. Ou, numa outra área,
não poder ter este ano o Sylvester
Stallone a apresentar a sessão da
cópia restaurada do «First Blood».
Todos os anos há claramente

meia dúzia de projetos que não se
concretizam por constrangimentos
financeiros.
Por fim, o Festival tem tido
certamente um impacto
na cidade enquanto ponto
turístico. Como têm sentido
esse impacto?
MD: Um festival numa cidade
pequena tem sempre maiores
possibilidades de a sua presença
se fazer notar de uma forma

PURPLE BOY

mais evidente. Numa cidade
grande é sempre mais difícil que
essa presença seja tão visível. O
primeiro exemplo corresponde ao
nosso caso, mas se isso se traduz
em algo relevante do ponto de vista
turístico, não sei, e nunca fizemos
nenhum estudo sobre esse aspeto,
pois embora seja interessante não
deixa de ser um pouco lateral, uma
vez que o nosso âmbito de atuação
é muito mais cultural que turístico.
Agora que o festival terminou,

qual a sensação que fica?
O facto de o Curtas seguir
caminho para outras cidades
é uma forma de prolongar a
memória desta edição?
MD: A sensação que fica depois
de terminada uma edição do
festival é para mim motivo de
grande satisfação e alegria porque
terminou, e de alívio porque
foi cumprido o orçamento sem
nenhum deslize. Para outros,
poderá ser de alguma tristeza, para

outros ainda nostalgia; acho que
os sentimentos podem ser muito
diversos consoante as pessoas.
Normalmente, programamos
filmes premiados ou sessões para
o público infantil nos meses que se
seguem ao festival. Para além de,
como afirma, prolongar a memória
de uma edição, leva o festival a
muitos locais. Este ano quase que
duplicamos o número de cidades
onde se realizam estas sessões, o
que é ótimo.
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REALIZADORA

JUSTINE LEMAHIEU

SOUSA MARTINS
Como é que um cientista
ateu se torna alvo de culto
popular? E como é que uma
agnóstica se interessa por
esta estória? Vinda de Paris,
Justine Lemahieu descobre
a partir de Lisboa um mundo
oculto onde os milagres se
encomendam por carta e a
fé, que ultrapassa fronteiras
de raça, religião, ou cultura,
tem um rosto: o do Dr. Sousa
Martins (1843-1897). Poucas
personagens na história
portuguesa despertaram a
adoração que este reputado
médico, e visionário do seu
tempo, suscita há mais de cem

anos entre os seus devotos,
cuja fé resistiu à ditadura, ao
preconceito, ao desprezo, numa
confiança inabalável no poder
do espírito. Mito, religião, ou
crendice, o fenómeno resiste e
está mesmo aqui ao lado…
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Como se interessou por este
fenómeno?
Justine Lemahieu: Na verdade
eu vivo neste bairro (Colina de
Santana, Lisboa) e cruzo-me
diariamente com esta estátua.
Vim de Paris onde fiz a minha
formação em cinema, cheguei
a Lisboa em 2005 para fazer

edição. Trabalhei em duas longas
metragens («Deportado» e «Via de
Acesso»), nomeadamente com a
realizadora Nathalie Mansoux que
tem formação em antropologia,
e ao longo dos anos fui-me
encontrando com antropólogos
de várias áreas, então a minha
formação em cinema cruzou-se
com este ciência. Colaborei ainda
com o Centro de Estudos em
Antropologia Social do ISCTE.
Descobriu alguma prova do
alegado poder espírita do Dr.
Sousa Martins?
JL: Bom, há dois domínios
diferentes: um, são as memórias

do homem; o outro, o mito que o
liga ao espiritismo.

JL: Não há necessariamente
uma ligação, são universos que
cohabitam.

E como se liga se passa de um
ao outro?
JL: Eu trabalhei a partir do
livro do Prof. José Machado
Pais [Pais, J. M. (1994). Sousa
Martins e suas Memórias
Sociais. Sociologia de uma Crença
Popular. Lisboa: Gradiva]: o culto
foi-se formando em paralelode um lado, a consagração em
torno do médico; do outro, um
imaginário que o sacraliza.

Porque incluiu neste filme
entrevistas a personagens
consideradas como
curandeiros?
JL: Eu não pretendi fazer uma
biografia, mas antes, um filme
sobre a persistência, no presente,
de imaginários que existem há
mais de um século e que chegaram
até hoje. O filme é sobre a crença
neste santo.

Na sua opinião, como se faz
essa ligação, através da fé?

Nas nossas sociedades
existe esta necessidade de
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sacralização de pessoas reais?
JL: Não conheço outro fenómeno
desta dimensão na Europa.
Apercebi-me que existem pessoas
que se excluem da Igreja Católica,
que não se sentem à vontade:
homossexuais, prostitutas,
pessoas que querem viver a sua
fé livremente. Ao pé da estátua
estão católicos que vivem o
seu catolicismo de forma livre,
ou pessoas ligadas a crenças
animistas, de origem rural, ao
sagrado popular. A crença vai-se
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misturando com religiões afrobrasileiras como o Candomblé ou
o Umbanda, mas isso não surge
no filme. Numa hora e meia não
poderia abordar tudo. O Sousa
Martins está presente nesses
locais de culto. Outras populações
emigrantes como os indianos
ou os nepaleses, igualmente
exercem este culto. Este é um
local de sincretismo religioso,
que congrega várias crenças, e
eu tinha vontade de destruir os
preconceitos à volta destes cultos.

Considera o seu cinema como
etnocinema?
JL: Bem, eu não sou antropóloga,
eu faço filmes. Não me cabe a mim
classificar.
Que papel teve a sua formação
e experiencia como editora de
imagem neste projecto?
JL: Eu tento respeitar o material e
ir à procura de sequências novas,
ficar aberta, mas é preciso também
saber desistir! Tenho igualmente
muita atenção ao som.

Quer revelar as suas
influencias cinematográficas?
JL: Tanto vejo documentário
como ficção, por exemplo cinema
fantástico. Gosto particularmente
de documentaristas que estão na
fronteira, como o Chris Marker.
Como está a correr a carreira
comercial do filme?
JL: Ele foi estreado em Coimbra
em Novembro de 2018, no festival
Caminhos do Cinema Português,
passou pela Cinemateca, agora

está nos cinemas City e vamos ver
como corre.
Foi difícil obter apoios
financeiros?
JL: Bom, é sempre difícil, foram
três anos de percurso, mas graças
à co-produção luso francesa foi
possível, e eu fiz uma promessa…
Fez um pedido ao Dr. Sousa
Martins?!
JL: Bom, no filme surgem vários
pedidos, as pessoas escrevem

cartas, aliás, muito carinhosas,
como se escrevessem a um irmão,
e isso é de uma grande beleza.
Enquanto cineasta, eu distanciome dessa envolvência emocional,
mas de facto, eu consegui fazer o
filme e ele ajudou… é mais uma
prova da sua existência!
Vai continuar a fazer filmes de
carácter antropológico?
JL: Sim, tenho muita vontade,
tenho algumas ideias, mas para já
quero acompanhar este filme.
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A METROPOLIS teve acesso antecipado a
cinco episódios da segunda temporada de
«Sucession», da HBO Portugal. Há episódios
novos todas as semanas.
SARA QUELHAS

SUCESSION
Quando me preparava para
escrever este artigo de opinião
sobre o regresso de «Succession»,
da HBO, alguém me perguntou
como descreveria a série. Demoreime nesta questão durante alguns
instantes, mas a resposta seguiu com
naturalidade: trata-se de um drama
familiar ficcionalizado, que não tem
receio de gastar mais tempo a dar-lhe
contornos da (nossa) realidade. Mas
o que quero eu dizer com isto?
Seja em burocracias, em jogadas de
bastidores ou em meras conversas
entre personagens, o argumento não
se apressa e dedica a cada detalhe
toda a sua atenção. Assim como
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aconteceria se o drama dos Roy
fosse verídico – afinal, não dá para
fazer fast forward ao mundo real ou
depender demasiado da componente
espectáculo, que nem sempre está
presente. E é sobretudo isto que
faz de «Succession» uma série que
se destaca num universo já tão
populado de dramas familiares e de
negócios. A natureza “documentário”
da história, com qualidade e todos os
ingredientes habituais, que nos quer
contar… E um elenco absolutamente
estratosférico.
Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran
Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck ou
Matthew Macfayden são apenas
alguns nomes num elenco de

estrelas, que não causaria qualquer
tipo de “estranheza” se fosse de um
filme de Hollywood. Para quem
pudesse pensar que Brian Cox era
um golpe de marketing – o piloto
até “enganou” nesse sentido –,
desengane-se, o ator está bem e
recomenda-se. A segunda temporada
continua a permitir-lhe brilhar e
até sobe de nível, com Logan Roy
(Cox) a revelar novos contornos da
sua já questionável personalidade. O
balanço entre o homem de negócios
e o pai de família ainda não é
totalmente claro…
Também todos os seus filhos têm
espaço para crescer, ter a sua storyline

individual e intervir, sempre que
necessário, na história principal. A
tensão é constante, a empatia do
espectador com as personagens tem
diversas camadas, potenciada pelas
escolhas duvidosas, os momentos
de choque e o peculiar convívio dos
Roy. Kendall (Strong) surge agora
numa posição de maior fragilidade,
mas a sua derrota anunciada
é constantemente uma ilusão.
Há muitos jogos de bastidores,
conspirações e é difícil perceber,
frequentemente, por que equipa joga
cada personagem. Estamos perante
um argumento de mestre, que alia na
perfeição a comédia mais obscura e
a ironia presente no próprio drama.
Não é portanto de estranhar que o
criador, Jesse Armstrong, tenha um

grande traquejo na comédia («Fresh
Meat», «Peep Show»…).
«Succession» é uma trama que
vive à boleia dos acontecimentos,
nem sempre imediatos mas nem
por isso menos impactantes. Há
também uma vertente estereotipada
da riqueza, claramente refletida
na desumanização de algumas
atitudes dos Roy e de quem os
rodeia, tratando as vítimas do seu
comportamento como irrelevantes.
E política, não só com as linhas da
primeira temporada, mas também
com o idealista Connor (Alan Ruck) a
entrar em novos campos e interesses,
a “piscar” o olho à veia “influencer”
dos políticos. Destaque ainda para
a irresistível personagem de Kieran

Culkin, o principal motor cómico da
série, cuja vida sexual vai encontrar
finalmente solução… ou algo
parecido.
A série da HBO, que regressou
recentemente e lança um episódio
novo por semana, é uma odisseia
do mundo moderno, com esquemas
calculados e meticulosos, sem
preocupação com eventuais danos
paralelos. A segunda temporada
sobe de tom, dá ainda mais voz às
personagens e o conflito está longe
de ser apenas com o exterior… A não
perder.

TELEVISÃO
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E se realmente fosse possível saber como
vamos estar daqui a 5 anos? Daqui a 10?
Ou 20? A série «Years and Years», da HBO
Portugal, lança as previsões.
SARA QUELHAS

YEARS AND YEARS
Quando era mais nova, havia uma
expressão que me era dita amiúde:
“ri-te que logo choras” e, com ela,
o sorriso era-me arrancado num
instante. Como que avaliando a
situação a longo prazo. É um pouco
essa a sensação que fica depois
de ver cada episódio de «Years
and Years», a minissérie da HBO
Portugal que, diga-se, ainda não
teve toda a atenção que merece.
Com apenas seis episódios, já todos
disponíveis, a trama cria uma aura
de ridículo, mas, perante a sua
tremenda possibilidade, há um
desconforto constante que aproxima
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a ficção da realidade. A banda
sonora faz o resto: com agudos e
sons inquietantes, deixa-nos em
tensão frequentemente, enquanto as
imagens se precipitam.
Emma Thompson, um dos talentos
mais sonantes do Reino Unido, é
uma espécie de Donald Trump ou
Bolsonaro: uma figura política de
direita que começa de forma quase
despercebida e com ideias troçadas
inicialmente pelo público, mas que,
à medida que o estado social piora,
vai-se aproximando cada vez mais
dos cidadãos. Na brecha deixada pelo

conflito, pela crise económica e pelo
medo de ficar no meio do choque
Estados Unidos-China, Vivienne
Rook emerge e ganha apoiantes.
E a sua voz, outrora confinada
aos ecrãs da TV, ganha espaço
político e decisório. Por seu lado,
no desentendimento perante a sua
figura (e não só), vão crescendo as
cisões familiares.
Os Lyons (Rory Kinnear, Ruth
Madeley, Russell Tovey e Jessica
Hynes) são o motor desta narrativa,
espectador e instrumento do
seu avanço, através dos quais

antecipamos o que aí vem. Um
futuro com Trump num segundo
mandato e depois no controlo do seu
sucessor, Mike Pence, ou as políticas
opressivas da Rússia a imporem
limites à liberdade humana. É aí que
entram os campos de refugiados,
também muito focados ao longo de
«Years and Years», nomeadamente
através de Daniel Lyons (Russell
Tovey) e Viktor (Maxim Baldry).
Um piscar de olhos ao Brexit e à
alteração de políticas, aparentemente
inofensivas, mas com resultados
desastrosos quando tocam
diretamente às personagens.

A linguagem de «Years and Years» é
brilhante. No centro tem esta família
britânica, aparentemente normal,
que se reúne anualmente para o
aniversário da avó (Anne Reid).
É nos momentos familiares que
ecoam as vozes do que se passa no
mundo, seja em diálogo ou notícias
brutais, que vão alterando a visão
que têm do que os rodeia e da sua
própria realidade. Pelo meio, os
argumentistas inserem, de forma
competente, críticas e análises ao
nosso presente, pelo olhar do futuro
que nos pode esperar. Aproveita,
ainda, mensagens já deixadas por
séries como «Black Mirror» e «House

of Cards», apontando o dedo ao
avanço tecnológico e ao modo como
desvirtua a realidade-padrão, sendo
ainda um instrumento na diferença
abismal entre ricos e pobres. Um
espaço que se estende também aos
bancos, à severidade da crise e às
alterações climáticas.
«Years and Years» pega na realidade
em que surge, das notícias às figuras
que se vão popularizando por todo
o mundo, e deixa um alerta. Bem
sonoro e claro. Estaremos prontos
para o futuro? A pergunta, pelo olhar
da série, torna evidente a resposta:
não.
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EUPHORIA
ALGEE
SMITH
E
SYDNEY
SWEENEY

«Euphoria», nova aposta da
HBO, é uma viagem ao mundo
da adolescência nos dias de
hoje, numa pequena cidade
norte-americana. Algee
Smith (Chris McKay) e Sydney
Sweeney (Cassie Howard) são
um dos casais protagonistas
da série que promete incendiar
os écrans portugueses com
uma combinação explosiva de
sexo e drogas. Em Los Angeles
conversámos com eles sobre
os méritos de «Euphoria», as
respetivas personagens e o seu
estado de espírito a dias da
estreia mundial.
TRADUÇÃO
SÉRGIO ALVES
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O que vos atraiu em
«Euphoria»?
Sydney Sweeney: Adorei o
realismo da série e a quantidade
de personagens e linhas narrativas
com as quais o espetador vai poder
identificar-se ou até aprender
alguma coisa. Queria trabalhar
com o Sam Levinson pois ele é
brilhante. Quis mesmo trabalhar
com ele depois de ter conversado
com ele sobre a minha personagem,
ele ajudou-me imenso.
Algee Smith: Para mim, foi
aquilo que a série representava.
Quando tive a minha primeira
reunião com o Sam conversámos
antes de ler o argumento e ele
esclareceu-me tudo sobre a minha

personagem. Depois quando
peguei no argumento pude ver
todas as diferentes sensações
desde as relações no liceu às drogas
e ao sexo, mas o mais importante
foi conhecer-me a mim mesmo e
descobrir a minha identidade.
O que a distingue de outros
dramas sobre a adolescência?
SS: Julgo que estamos
habituados a ver versões
glamorosas, açucaradas da vida
na adolescência. «Euphoria» é
ousada mas isso é porque nunca
vimos nada assim em televisão.
É o que a HBO tem de especial:
criam séries de TV únicas e
personagens inesquecíveis; estar
numa plataforma que não têm

medo de arriscar é espetacular. A
série “destapa o véu” sobre o que é
crescer nos dias de hoje.
AS: Parece cinema, é cru e não
procura agradar ao espectador.
Acho que é assim que deve ser,
pois se dás ao público a verdade ele
pode tirar as suas conclusões ou
como quer reagir.
Fale-nos da sua personagem?
SS: A Cassie cresceu num lar
desfeito. A Mãe é alcoólica e o
Pai dependente de medicação e
ela teve sempre esta ausência na
sua vida que procura preencher
nas relações com o sexo oposto.
Apaixona-se por cada tipo que
encontra e infelizmente alguns

deles não a tratam como ela espera.
Acaba por ter uma reputação
sexual indesejada com a qual não
sabe lidar. Apaixona-se por Chris
(McKay) e, pela primeira vez,
tem uma relação estável. Apesar
dos problemas e das influências
externas, ela consegue, finalmente,
manter uma relação duradoura
na adolescência. Ela está apenas
a tentar descobrir-se a si própria
enquanto ainda não sabe o que
deve fazer. Sente-se perdida e
procura ser aceite pelos outros,
embora ainda não se aceite a si
própria.
AS: McKay é o melhor amigo de
Nate. É um jogador universitário
de futebol americano com o
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sonho de jogar na NFL, mas o seu
primeiro ano na faculdade não
está a correr bem; debate-se com
falta de confiança e com o fato de
não saber onde quer estar. Além do
mais tem uma relação interessante
com o Pai pois este ensinou-lhe
uma ética de trabalho muito forte
desde a mais tenra idade e ele tem
um problema de comunicação com
ele. Seguramente são questões
de masculinidade. McKay tem
de se confrontar com estar à
vontade com cada uma das suas
vulnerabilidades e não esconder-se
disso. Isso é difícil para ele.
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Comparando com a vossa
experiência como adolescentes
acharam a série chocante?
SS: Em relação a algumas situações
compreendi na totalidade e
passei por elas. Quanto a outras
linhas narrativas fiquei tipo: “Oh
meu Deus. Isto não pode estar a
acontecer nos dias de hoje”, mas
a realidade é que está mesmo a
acontecer e essa é uma das razões
que me faz gostar muito da série.
Dá que pensar. A influência das
redes sociais, amizades e amores
e sexo dizem respeito a cada
jovem adolescente, pois não existe

nenhum manual de instruções para
ajudar a tomar decisões, limitamonos a tentar encontrar as melhores
respostas e estar bem.
AS: Não posso dizer que tenha
ficado chocado. O que se passa é
que foi a primeira vez que vi tudo
isto numa série. Fiz a escola em
casa por isso não tive a experiência
de estudar num liceu, mas sabia
como era a experiência pois tinha
amigos que o frequentavam. Não
fui a baile de finalistas e não
pratiquei desporto, mas liguei-me
ao conteúdo social verdadeiro de

«Euphoria» em matéria de sexo,
drogas e a pressão da sociedade na
tua carreira e futuro profissional.
Houve algum momento especial
na rodagem?
AS: Todos gostam muito de
fotografia, por isso a malta
passou o tempo todo a tirar fotos
engraçadas. Acho que o Jacob
têm um álbum inteiro delas. E
passámos imenso tempo a passear
nos carrinhos de golfe.
SS: Passámos muito tempo a filmar
(oito meses) por isso tínhamos de

nos entreter. A festa de despedida
foi de loucos. Foi uma noite de
dança onde todos pudemos celebrar
o trabalho fantástico que fizemos,
descontrair e passar um bom
bocado.
Como é que estão a viver a
estreia de «Euphoria»?
SS:É um misto de excitação e
nervos. Estou curioso em relação à
reação das pessoas. Falei muito com
a minha mãe sobre isto. Muitos
dos meus familiares adoraram
(as minhas séries anteriores)
«The Handmaid’s Tale» e «Sharp

Objects» por isso fiquei tipo,”Esta vai
ser um pouco diferente.” E a minha
mãe respondeu,”Ok, talvez faça
uns flyers e envie aos membros da
família com um aviso.” Mas também
penso que é muito importante
para eles verem a série pois venho
duma cidade pequena e para eles
ver algo assim na televisão é muito
educativo. Não vejo a hora de ir até lá
quando a série estiver a meio e falar
com eles e ver o que acham.
AS: Estou muito interessado na
reação da minha avó. Terei de lhe
ligar depois das cenas de sexo.
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Uma das personagens mais populares de
«Defesa à Medida», Jessica Pearson, ganhou
uma série em nome próprio. Estreia em
Portugal é no TVSéries, a 27 de julho.
SARA QUELHAS

PEARSON
Na série da entretanto duquesa
Meghan Markle, Gina Torres
era a rainha. A sua personagem,
Jessica Pearson, era a mulher
que mandava num mundo de
homens, onde Harvey (Gabriel
Macht) e Mike (Patrick J.
Adams) eram os protagonistas.
Como tal, numa altura prolífera
em spin-offs, onde o final de uma
série popular é raramente o final
definitivo, não é de estranhar
que o USA Network tenha
apostado em Gina Torres para
estrelar o legado de «Defesa à
Medida» [Suits, no original]. Em
Portugal, «Pearson» acompanha a
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emissão da 9ª e última temporada
da série original, no TVSéries.
O lançamento da premissa
aconteceu em 2018, com o último
episódio da sétima temporada
a contar com Jessica Pearson e
outras personagens que agora
reencontramos em «Pearson».
Ironicamente, a sua maior
opositora, Keri Allen, que à data
foi interpretada por Rebecca
Rittenhouse, foi substituída e é
agora interpretada por Bethany
Joy Lenz («One Tree Hill»).
Responsável por Jessica ter
ficado sem licença para exercer

advocacia, Keri é também o rosto
da lei na Câmara de Chicago, que
a ex-advogada e Harvey tentam
derrotar na sequência de uma
polémica relacionada com a
Habitação. Sem sucesso na sua
demanda, Jessica acaba por ser
contratada pelo Presidente, Bobby
Golec (Morgan Spector), que a
deixa “trabalhar de dentro”, desde
que desista da queixa. Mas um
dos focos de interesse fica logo
na futura interação entre Keri e
Jessica.
Para quem esperava que Jessica
regressasse à advocacia na sequela,

vê-la numa trama mais política
tem um sabor algo agridoce, ainda
que ver Gina Torres assumir o
protagonismo pela primeira vez
a solo seja razão suficiente para
ligar a TV. Depois do papel mais
secundário em «Defesa à Medida»,
a personagem pode finalmente
crescer livremente, num universo
novo e com novas storylines. No
entanto, Jessica faz esta viagem
quase sozinha, já que falta ao elenco
que a acompanha o carisma que
tanto caracterizava a série-mãe.
Embora este tipo de séries sejam
frequentes no nosso calendário

televisivo, há uma tentativa clara
dos criadores Daniel Arkin e
Aaron Korsh (o criador de «Defesa
à Medida») procurarem uma
linguagem menos óbvia. Perante
os clichés de corrupção política
e jogo de interesses, emerge
uma Jessica Pearson mais forte
do que nunca, capaz de pensar
estrategicamente cada um dos
seus passos, a fim de levar avante
os seus objetivos, nomeadamente
tentar – ao contrário do seu pai
– ajudar a família. Quase como
a heroína de um drama sem
superpoderes, a personagem
é dona e senhora de todas as

atenções, potenciando a faceta que
já conquistara adeptos em «Defesa
à Medida».
Dito isto, é preciso muito mais
para a série se aguentar no
mundo competitivo da TV, onde
a oferta é tão intensa e o sucesso
não está garantido. As histórias
secundárias são previsíveis, as
personagens que as vivem são
excessivamente lineares e só
a genialidade de Gina Torres
vai mantendo o interesse no
argumento. É certo que a aposta
dos produtores escapou ao
esperado, mas isso nem sempre é
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A história de Jesús Gil y Gil, no
documentário de quatro episódios
da HBO Espanha, começa a
escrever-se em 1991, o ano em que
foi eleito Presidente da Câmara
de Marbella. Já era presidente
do Atlético desde 1987, mas os
produtores da série optam por
adiar essa relação o mais possível.
Apesar de se tratar da história
do homem cujo nome ecoou em
Portugal quando levou Paulo Futre,
há muito mais para descobrir
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sobre ele, pelo que se vai recuando
para percebermos como surgiu o
empresário, o político e o mito.
A linha temporal de «El Pionero»
tenta ser ousada: descarta o óbvio,
recua e avança consoante quer
revelar uma tragédia que moldou
a luta de Jesús ou um traço da
sua personalidade, trazendo
na primeira pessoa os filhos,
familiares, amigos, opositores…
e Futre. Esta ordem, embora

fortaleça a construção da figura,
acaba por ser confusa para o
espectador, na medida em que as
viragens temporais são feitas em
função de necessidades narrativas,
sendo uma ferramenta para um
fim, e não um componente natural
da história – é-nos forçado. Não
obstante, prevalece uma visão
fundamentada, complexa e
aprimorada de Jesús Gil y Gil,
através do recurso a diferentes
perspetivas e contextos.

A fotografia é de alta qualidade e
o uso de imagens de arquivo, até
da RTP, enriquece «El Pionero»,
tornando a sua existência mais
real para o espectador. Jesús
Gil y Gil teve um início de vida
muito humilde, indissociável
da Guerra Civil Espanhola, e
foi crescendo a muito custo.
Até perceber como podia jogar:
o que o ajudava a parecer mais
importante, como convencer os
bancos a financiá-lo ou atrair

turistas e espanhóis para Los
Ángeles de San Rafael e depois
para Marbella. E, por fim, a forma
como o futebol movia as pessoas e
ultrapassava tudo o resto.
A certa altura, um dos opositores
de Jesús classifica-o como um
demagogo: ele vendia à população
o conceito, fundamentado pelas
necessidades que sabia que eles
tinham, e reinventou o mundo
do futebol e também da política.

Uma pessoa “anti sistema” que
reinventou o sistema. De 12
treinadores em quatro épocas
à publicidade de Marbella nas
camisolas do Atlético de Madrid,
Jesús nunca olhou a regras.
Pegou no esquema das coisas
e repensou-o, acabando por
ser louvado e celebrado como
um deus. Mas a que custo? A
história continua nos próximos
episódios…
SARA QUELHAS
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A nova aposta do NOS Play conta com um
elenco de luxo, onde se incluem Jimmi
Simpson, Ben Kingsley e Jacki Weaver.
SARA QUELHAS

PERPETUAL GRACE
Costuma dizer-se que quando se
fecha uma porta abre-se sempre
uma janela. Com a HBO como
concorrente em solo nacional e
depois do sucesso estrondoso da
aquisição de «The Handmaid’s Tale»,
da Hulu, o NOS Play continua a ter
de baixo de olho os caminhos menos
mainstream além-fronteiras. A mais
recente aquisição é o drama noir
«Perpetual Grace, LTD», da EPIX,

120

METROPOLIS AGOSTO 2019

criado por Steve Conrad («Patriot»)
e Bruce Terris. A série é um dos
principais destaques atualmente em
carteira do serviço, exclusivo para
clientes NOS.
O filme «Fargo» (1996), e demais
universo dos irmãos Coen, parece
encontrar os traços discursivos
de «Breaking Bad» na trama
protagonizada por Jimmi Simpson

(«Westworld») e Ben Kingsley
(«Gandhi» (1982)) – e com
um misterioso Terry O'Quinn
(«Perdidos») com cabelo. Esta tem
como ponto de partida um filho
(Damon Herriman) amargurado que
procura dar o golpe do baú aos pais
(Kingsley e Jacki Weaver), ao mesmo
tempo que tenta recuperar o seu
carinho. Mas, tal como acontece nas
narrativas dos Coen, nenhum plano,

por mais simples que pareça, corre
como desejado. E os twists começam
logo no episódio piloto.
Como é natural, ninguém no seu
perfeito juízo contrata Ben Kingsley
para interpretar simplesmente um
pastor inofensivo de uma igreja do
Texas. “Sou o meu próprio deus”,
diz Brown a certa altura, e no caso
de Kingsley somos tentados a

acreditar que sim. A história tem
mais camadas do que aquelas que
são apresentadas ao espectador
via James (Jimmi Simpson), um
ex-bombeiro deprimido que assume
a identidade de Paul (Damon
Herriman), a pedido deste. Para
o seu plano – ou pelo menos
para o que nos é apresentado –
resultar, ele precisa de um homem
manipulável, James, e de um xerife

corruptível, no caso Hector (Luis
Guzmán). Os dados são colocados,
estrategicamente, mas é uma
questão de tempo para alguém virar
a mesa do jogo.
Steve Conrad, o nome mais sonante
entre criadores e argumentistas de
«Perpetual Grace, LTD», já provou no
passado que sabe contar histórias.
Além da série «Patriot», assinou o
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argumento original de «Em Busca
da Felicidade» (2006) e adaptou
para o cinema o irresistível «A
Vida Secreta de Walter Mitty»
(2013). Como tal, pode esperar-se
imediatamente uma narrativa
com qualidade e bem estruturada,
que se torna ainda melhor – como
nos filmes indicados – graças
aos atores escolhidos para os
principais papéis. E, só por estes
motivos, vale a pena espreitar
o primeiro episódio, que tem
inclusivamente vários ‘truques’
de grande qualidade a nível de
fotografia e realização.
No entanto, o pior inimigo de
«Perpetual Grace, LTD» é ela
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própria. Colada aos trabalhos – e
criadores – que lhe servem de
inspiração, a série teima em cair
numa teia de clichés técnicos e
discursivos, que castigam o ritmo
narrativo e as personagens. A
espaços, há uma sensação de
deja vú que nem as histórias
secundárias mais inesperadas,
como o astronauta, conseguem
afastar o sentimento inquietante
de “onde é que eu já visto”. Também
a constante necessidade de se
‘explicar’, prolongando os diálogos
por mais breve que possa parecer
o assunto, contribui para o ritmo
mais demorado da trama que, como
tudo na TV, terá a capacidade de
atrair ou afastar espectadores.

Pelo contrário, destaca-se pela
positiva a dinâmica entre Kingsley
e Guzmán que, quando o plano
sofre o primeiro percalço, tem de
transportar o pastor numa carrinha
de gelados – it’s a Mexican thing.
Kingsley volta a afirmar a sua
versatilidade, passando de treinador
à la Karaté Kid a um Dexter ainda
mais impaciente em pouco mais de
uma hora, para depois se tornar uma
verdadeiro Sheldon em viagem. Uma
verdadeira lição em 16:9. Para lá
dos twists relacionados com o casal
(pouco) católico, há ainda muitos
momentos da vida de Paul que ficam
por contar e, com James a fazer-se
passar por ele, tem tudo para correr
mal.

DESTAQUES TV CINE
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STEVE
MCQUEEN
Bebidas, mulheres e fama não lhe faltaram. Assim como o charme, o talento
natural para a representação ou a paixão
desenfreada pela velocidade e por carros.
Steve McQueen recusou a categoria de
sex symbol, mas cedo ganhou a nomeação de The King of Cool, quer pelos seus
papéis carismáticos, quer pela sua obsessão pela velocidade nas duas e quatro
rodas. Dizia ser “ator, piloto e cineasta” e
não conhecia limites. Nunca usava duplo,
especialmente nas suas célebres perseguições a alta-velocidade, e definia-se como um indomável cínico, rebelde e nada
bonito, procurando sempre personagens
obcecadas por uma ideia, pouco românticas e sem o estereótipo do galã. Desta
forma, McQueen, que cultivou, nos anos
60 e 70, uma notável aura de anti-herói,
inspirou para sempre o cinema pelo realismo e naturalidade das suas interpretações, mesmo nos momentos mais tensos.
Por todos estes motivos, e mais alguns,
Steve McQueen é um ator que merece ser
recordado e o canal TVCine 2 dedica-lhe
um Especial nos dias 22, 28 de agosto, 5 e
9 de setembro, às 22h00, com alguns dos
filmes mais icónicos.

SARA AFONSO
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TORRE DO INFERNO
Realizado em 1974 por John Guillermin («King Kong» e
«Morte no Nilo»), «Torre do Inferno» recebeu três Óscares da Academia. Melhor Música Original, Melhor Cinematografia e Melhor Montagem foram atribuídos a
esta história de um incêndio que começa num arranhacéus de São Francisco durante a respetiva cerimónia de
inauguração, com a presença de vários convidados importantes. Um chefe dos bombeiros (Steve McQueen)
com excesso de trabalho e o arquiteto do edifício (Paul
Newman) devem cooperar para salvar vidas e dominar
o pânico, enquanto um empreiteiro corrupto tenta fu-
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gir da responsabilidade pelo acidente. A maior torre do
mundo está em chamas e estes dois homens têm uma
grande missão pela frente. Com Faye Dunaway, Fred
Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain e O.J.
Simpson, «Torre do Inferno» abre o Especial Steve McQueen, no dia 22 de agosto, às 22h, no TVCine 2.

© 1972 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

TIRO DE ESCAPE
Adaptado de um romance de Jim Thompson por Walter Hill, «The Getaway – Tiro de Escape» chega à grande tela pela mestria de Sam Peckinpa – realizador de
«Cães de Palha», com Dustin Hoffman no principal
papel. Em «Tiro de Escape» (1972), Steve McQueen é
o carismático Doc MacCoy, um presidiário sem grandes pudores, que está preso mas disposto a fazer tudo
para sair da prisão. Com isso em mente, pede à mulher,
Carol MacCoy (Ali MacGraw) para aceitar a missão
que lhe propõe Jack Banyon, um influente advogado
do Texas: roubar um banco. Para ajudar nesta missiva,

dois homens são postos à sua disposição, Rudy e Frank.
No entanto, as coisas não terminam como previsto e
um deles mata o companheiro e tenta matar Doc, que
resolve fugir na companhia da esposa... a bela Ali MacGraw. MacGraw, que além de coprotagonista, se apaixona por Steve McQueen na vida real e se torna sua
mulher um ano depois das filmagens de «Tiro de Escape», que passa no dia 28, à mesma hora.
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BULLITT
As ruas de S. Francisco servem de montanha-russa
para algumas das perseguições que vão ficar na memória do cinema e que são, mais uma vez, protagonizadas
por Steve McQueen. Aqui no papel do detetive Frank
Bullitt, a sua missão parece ser fácil: proteger uma testemunha principal de um importante julgamento. Mas
algo não corre como previsto e, antes do amanhecer, a
testemunha está morta e o agente Bullitt tem contas a
prestar. Antes de o fazer, porém, ele vai procurar a verdade e trazer os seus assassinos à justiça. Da sequência de abertura até ao brutal tiroteio final, «Bullitt» é
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uma experiência em autenticidade cinematográfica:
os cenários são as ruas de São Francisco, os diálogos
são inesquecivelmente realistas, e procedimentos policiais, médicos e forenses são recriados minuciosamente. Realizado por Peter Yates («O Abismo» e «Os Quatro
da Vida Airada»), «Bullitt» conta, ainda, com a participação da bela Jacqueline Bisset, Robert Vaughn e
Robert Duvall, e foi vencedor de um Óscar por Melhor
Montagem (1968), perdendo para «Oliver!» a estatueta
de Melhor Som. «Bullitt» passa no dia 5 de setembro,
às 22h, no TVCine 2, em exclusivo.

ARTWORK © 1966 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.

YANG-TSÉ EM CHAMAS
Assinado por Robert Wise, o realizador de «West Side
Story», «Música no Coração» e «O Caminho das Estrelas», este é um filme que não só reflete a beleza das
paisagens naturais do Oriente, como também se assume como uma gigantesca produção na qual Steve McQueen rouba todas as atenções, assim como a jovem
Candice Bergen. Inspirado no livro homónimo de Robert McKenna, «Yang-Tsé em Chamas» narra a história
de Frenchy (Richard Attenborough), um tripulante no
navio U.S.S San Pablo, que salva a sua noiva chinesa do
leilão que a pretende vender, e a vida de Jake Holman

(Steve McQueen), um marinheiro que deve resgatar
compatriotas americanos. Nomeado para 8 Óscares,
incluindo Melhor Filme e Melhor Ator, assim como
Melhor Cinematografia e Melhor Montagem, «YangTsé em Chamas» é um filme onde não falta ação, drama e romance. A não perder, e para fechar o Especial
dedicado a este ícone do cinema americano da década
de 1960, «Yang-Tsé em Chamas» vai passar no canal
TVCine 2, dia 9, às 22h.
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Se, tal como nós, não vive sem séries nas
férias, fique com algumas sugestões de
maratonas para lhe fazerem companhia na
praia ou no conforto do sofá. Há histórias e
formatos para todos os gostos, entre regressos
e estreias surpreendentes. Ligue-se à
METROPOLIS e tome nota das séries que não vai
querer perder.
SARA QUELHAS
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ZAPPING

ORANGE IS THE NEW BLACK
NETFLIX

Uma das séries mais populares de sempre da Netflix
chega ao fim com a sétima temporada. Baseada na experiência de Piper Kerman na prisão, «Orange is the
New Black» assume essa responsabilidade mais do que
nunca nos episódios de despedida. Isto porque Piper,
que assumiu um papel importante na produção, sempre se preocupou por, além de contar a sua versão dos
factos, denunciar problemas das prisões femininas que
raramente têm visibilidade. É certo que a trama criada
por Jenji Kohan tomou muitas liberdades em relação
à história original, mas nunca ignorou a preocupação
da ex-reclusa e autora, sem receio de chocar e criticar
quando teve de o fazer. Com Piper Chapman (Taylor
Schilling) fora da prisão, a narrativa encontra as dificuldades de voltar à vida normal e leva ao limite os
casos de corrupção e abuso – físico e psicológico – atrás
das grades. Será que vamos ter um final feliz? A temporada completa já está disponível.
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV

STRANGER THINGS
NETFLIX

Mais de um ano e meio depois de o final da segunda temporada anunciar que Eleven (Millie Bobby Brown) e companhia ainda têm inimigos para
vencer, «Stranger Things» regressou finalmente
aos ecrãs. E está tudo lá, como o tínhamos deixado. A vibe dos anos 80 regressa tão forte como
antes e a realização alia-se à banda sonora para
criar um ambiente irresistível. As crianças da
série são agora um pouco mais crescidas e, como
tal, os dramas próprios da adolescência marcam
presença. Por seu lado, numa clara referência ao
cinema da década de 80 e à fase final da Guerra
Fria, a série conta agora com a presença dos russos. Tal como acontecia na corrida para chegar ao
Espaço, também aqui americanos e russos encabeçam uma corrida de relevo. No entanto, como já
sabe, nada é o que parece… Destaque para a participação de Maya Hawke, filha de Uma Thurman
e Ethan Hawke.
METROPOLIS AGOSTO 2019
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WHEN THEY SEE US
NETFLIX

As 16 nomeações aos Emmys terão surpreendido
apenas quem não acompanha a série realizada por
Ava DuVernay («Selma» (2014)). Com um elenco jovem praticamente desconhecido, «When They See
Us» recria a história do “gangue de Central Park”,
um grupo de adolescentes condenados pela brutal
violação de uma mulher. Já à data a condenação
dos jovens foi muito criticada, sendo que mais tarde a verdade viria ao de cima e o culpado acaba-
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va atrás das grades. A série, baseada nestes eventos
reais, aposta em larga medida na interrogação dos
suspeitos, mostrando com a manipulação deles e dos
respetivos pais conduziu a uma condenação sem provas. Sem preocupações com o ritmo da narrativa ou
a gestão de tempo por episódio, Ava preocupa-se, em
vez disso, por colocar o dedo na ferida da Justiça e,
ao detalhe, apontar as falhas enormes que ninguém
quis ver. Incluindo, nos anos 90, Donald Trump…

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

JETT

HBO PORTUGAL
Depois de ter brilhado na série «A Maldição de
Hill House», da Netflix, Carla Gugino regressa
na HBO com «Jett». A atriz interpreta uma mulher que saiu recentemente em liberdade, mas que
rapidamente é manipulada para regressar a uma
vida de crime. Num mundo onde os homens abusam da sua posição de poder, Jett confia nas suas
próprias regras para levar a melhor.
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ZAPPING

STATE OF THE UNION
HBO PORTUGAL

Chris O'Dowd e Rosamund Pike são os protagonistas desta peculiar série, disponível no catálogo da HBO Portugal. A dupla forma um casal
que começa a frequentar a terapia para salvar o
casamento. Em episódios de 10 minutos imediatamente antes da sessão, os dois fazem a ponte
do que aconteceu ao longo da semana que passou,
atualizando o espectador em relação aos acontecimentos. Uma verdadeira lição de representação
e argumento que sabe a pouco.
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV

PROFESSOR IGLESIAS
NETFLIX

Com uma história simples, que a espaços aponta
críticas ao sistema de Ensino, «Professor Iglesias»
vale pelo seu protagonista – que até partilha o
nome com a personagem a que dá vida –, Gabriel
Iglesias. Uma figura de relevo atualmente no
mundo do humor, Gabriel dá vida a um professor com um método de ensino ousado, mas que,
apesar da sua aparente falta de maturidade, é
quem mais defende os alunos…. E critica Donald
Trump.
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ZAPPING

CURFEW

HBO PORTUGAL

Uma espécie de Hunger Games sobre rodas, «Curfew» retrata uma distopia futurística, mas próxima, onde a sociedade tem uma hora de recolha por
causa de temíveis criaturas da noite. A esperança
reside numa ilha distante de tudo isso, mas só os
vencedores de uma corrida ilegal recebem como
prémio um bilhete para lá. As principais notas de
relevo no elenco vão para Sean Bean e Billy Zane.

138

METROPOLIS AGOSTO 2019

S
CA
TI
CRÍ
FILMES

CRÍ
TI
CA
S
140

METROPOLIS AGOSTO 2019

UM SEGREDO DE
FAMÍLIA
TÍTULO ORIGINAL

La quietud
REALIZAÇÃO

Pablo Trapero
ELENCO

Martina Gusman
Graciela Borges
Isidoro Tolcachir
ORIGEM

Argentina
DURAÇÃO

117'
ANO

2018

Depois do premiado «O Clã» (2015), Pablo Trapero volta
com «Um Segredo de Família» (2018) e mais uma vez a
família, os segredos e a ditadura militar na Argentina
são o foco da nova película. Porém, ao contrário do
anterior trabalho, este revela-se insípido.
O filme abre com Mía (Martina Gusman) a regressar
ao rancho da família, La Quietud (título original e mais
adequado). Aqui seguimos Mía por sucessivas salas,
uma espécie de labirinto, e encontramos os pais dela a
discutirem, há um ambiente tenso que se dissipa com
a ternura entre filha e pai (Isidoro Tolcachir). Depois
acompanhamos os dois até ao advogado para uma
reunião importante, vemos como o pai idoso de Mía
é colocado entre a espada e a parede e por causa desta
situação sofre um ataque cardíaco. Os dados foram
lançados para «Um Segredo de Família», pois devido a
este incidente Euge (Bérénice Bejo), a irmã mais velha
de Mía, deixa Paris e retorna à Argentina. Agora as três
mulheres estão novamente juntas e não só um segredo
mas vários serão expostos ao longo do filme. Segredos
que explicam a dinâmica entre as irmãs, entre mãe
e filhas, entre amantes e a relação da família com o
rancho e a história da Argentina.

Pablo Trapero e Alberto Rojas Apel são responsáveis
pelo argumento que num primeiro momento parece
bastante atraente e interessante, mas que vai perdendo
pontos à medida que se desenvolve. Ou seja, torna-se
numa história estranha, com todas as relações cruzadas
como telenovelas, e superficial – quer a construção das
personagens, quer a referência à ditadura militar que
surge num sopro. Daí que não haja uma ligação mais
profunda com o que nos é contado. Todavia o filme
agarra-nos pelas representações das protagonistas,
principalmente pela entrega de Graciela Borges, que
brilha ao interpretar a senhora da fazenda, ela enche
a tela e mete o dedo nas nossas emoções. Também de
destacar não só as filmagens no exterior, há uma luz e
quietude que nos trespassam e nos enlaça com o rancho,
mas também a banda sonora: três canções no feminino
(“Amor Completo”, interpretada por Mon Laferte, “Le
rempart”, por Vanessa Paradis e “People” por Aretha
Franklin) que se fundem com as cenas, contribuindo
também desta forma para o desvendamento de segredos.
Tal como as luzes de La Quietud, o filme de Trapero
tremelica: tem bons condimentos mas falta um pouco de
sal. RITA FONSECA
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AS VIGARISTAS
TÍTULO ORIGINAL

The Hustle
REALIZAÇÃO

Chris Addison
ELENCO

Anne Hathaway
Rebel Wilson
Alex Sharp
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

93’
ANO

2019

Há filmes que são tão bons que, chegados ao fim,
não nos importávamos que a história continuasse.
Em «As Vigaristas», acontece exatamente o oposto:
os últimos cinco minutos estragam tudo o que o
filme criou até então. Depois de um aparente final,
há uma espécie de twist que altera o futuro de todas
as personagens envolvidas. A ânsia por um final
feliz, que anula a prometida independência feminina
badalada durante os cerca de 80 minutos anteriores,
torna esta comédia… romântica, mas à força. Como
tal, todo o argumento de «As Vigaristas» soa a
redundante e os momentos de entretenimento que o
filme vai encontrando, a espaços, não são suficientes
para sair deste enredo com uma nota positiva.
Penny Rust (Rebel Wilson) é uma vigarista de
meia-tigela que, por acaso do destino, vai parar a
um paraíso francês, onde o dinheiro abunda e os
golpes são apetecíveis. Apesar de ‘amadora’, acaba
por amedrontar Josephine Chesterfield (Anne
Hathaway), a ladra de serviço na localidade, que
não quer concorrência a todo o custo. A dupla
de trapaceiras choca e vai-se tentando anular
mutuamente, o que arranca várias gargalhadas.
Quando o conflito parece um ciclo sem fim, decidem
estabelecer um desafio, com a vencedora a manter-se
em Beaulieu-sur-Mer e a derrotada a continuar a má

142

METROPOLIS AGOSTO 2019

vida noutro sítio.
O alvo é o jovem Thomas, interpretado pelo
até agora quase desconhecido Alex Sharp, que
em breve encontrará certamente outro nível
de popularidade com a entrada já confirmada
na prequela de «A Guerra dos Tronos». Penny e
Josephine devem enganar o promissor empresário
de Silicon Valley, que fica bastante dividido entre
as duas, que vão tentando cobrir as jogadas uma
da outra. Além da comédia verbal, a comédia
física também arranca alguns momentos bem
conseguidos, ainda que por vezes caia no exagero.
A química entre Rebel e Anne é visível, com a
primeira a fazer uma cópia das personagens que
a têm caracterizado desde a saga «Pitch Perfect».
Uma quase anti-heroína trapalhona e com muita
auto-estima, marcada por momentos frequentes de
comédia e comentários desagradáveis. Josephine
é o oposto físico e comportamental, gerando uma
rivalidade suportada por estereótipos e muita falta
de sorte, de parte a parte. Sem ser uma história
brilhante, é um filme divertido e descontraído.
Onde não falta um mordomo fora do comum,
que até tem o mesmo nome daquele que surge no
Batman, Albert (Nicholas Woodeson).
SARA QUELHAS

VELOCIDADE
FURIOSA: HOBBS &
SHAW
TÍTULO ORIGINAL

Fast & Furious Presents: Hobbs
& Shaw
REALIZAÇÃO

David Leitch
ELENCO

Dwayne Johnson
Jason Statham
Idris Elba
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

137’
ANO

2019

Com a tela ainda negra, e enquanto rolam os créditos
iniciais de Hollywood descobriu a chave para
sustentar os seus franchises, seja através de universos
partilhados (onde a Marvel sai vencedora), seja por
expansões como é o caso deste «Velocidade Furiosa:
Hobbs & Shaw», que extrai diretamente um dos
trunfos do oitavo capítulo da saga iniciada por Rob
Cohen o qual colocou Vin Diesel como um novo herói
de ação. Mas aqui, não se trata de Vin Diesel e a sua
trupe mais que conhecida por essas bandas, este spinoff assinado por um dos mentores de «John Wick» –
David Leitch – aposta na fórmula do buddie cop movie,
subgénero que vasculha por um novo impacto desde
a sua “idade de ouro” na década de 80. Obviamente
que alimentado com proteína e testosterona a níveis
máximos, este produto evidencia uma coligação
entre os valores bem-sucedidos de Velocidade Furiosa
e uma furtiva química entre Dwayne Johnson e
Jason Statham. Os diálogos que incentivam o seu
prolongado e involuntário “flirt” são de um timing
orgânico trabalhado pela dupla de argumentistas
Chris Morgan e Drew Pearce, mais do que as supostas
sequências de ação, estapafúrdias por um amontado
de CGI ou por uma decoupagem arrítmica (neste
jogo, a franquia Missão Impossível sempre levou
a melhor). Todavia, desligado da sua essência de

cinema de ação para desgrudar esta silly season, a
verdade é que em Hobbs & Shaw deparamos como
uma semiótica comédia romântica. Sim, por entre os
estandartes falsamente hasteados da supostamente
heterossexualidade alfa, indiciamos uma subtil
afeição entre os dois protagonistas, mais do que o
par romântico que a certa altura quer se instalar,
e para um filme direcionado a um determinado
tipo de audiência, o homoerotismo é vincado e o
desdém mútuo desta dupla vai diretamente beber
dos enésimos e prováveis romances cómicos que
reinavam no grande ecrã não há muito tempo.
Acreditamos que os envolvidos nisto tenham
a astúcia de perceber estes sinais ocultos mas
evidenciados pelas lentes de uma nova geração de
“moviegoers”. Sim, acreditamos nesta sobriedade,
visto que os créditos iniciais tem tudo para posar
como um Sintonia de Amor versão queer. É a
reformulação dos códigos do cinema de ação que
era específico em transmitir uma mensagem de
masculinidade pura e dura, uma tendência cada vez
mais presente na indústria de hoje e que encontra
um ofuscante fôlego neste Hobbs & Shaw. O resto …
bem, o resto, é um despojo dos gestos à lá Michael
Bay por entre a formatação o qual Hollywood nos
mina sem sinais de travagem. HUGO GOMES
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SÍNDROME DE
ESTOCOLMO
TÍTULO ORIGINAL

Stockholm
REALIZAÇÃO

Robert Budreau
ELENCO

Ethan Hawke
Noomi Rapace
Mark Strong
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

92’
ANO

2018

Todos nós conhecemos o significado da expressão
“síndrome de Estocolmo”. No cinema são muitos
os filmes que já retrataram essa estranha ligação
emocional e afectiva que por vezes une sequestrador
e sequestrado, agressor e vítima – os exemplos vão
desde «A Bela e o Monstro» até «Buffalo ‘66» –, mas
«Síndrome de Estocolmo» parece ser o primeiro filme
a recuperar o episódio que realmente deu nome a esse
estranho mecanismo psicológico.
Escrito e realizado por Robert Budreau, o filme
reencena o assalto a um banco em Estocolmo, em
1973, em que Lars Nystrom (Ethan Hawke) faz reféns
três funcionários, entre eles Bianca (Noomi Rapace).
Lars tem três exigências: a libertação de um ex-colega
de cela, Gunnar Sorensson (Mark Strong); 1 milhão
de dólares; e um Mustang Boss 302, igual ao que
Steve McQueen usou no filme «Bullitt». Apesar de
excêntricas, todas as suas exigências são prontamente
satisfeitas pela polícia, mas o impasse surge quando
Lars insiste em levar consigo os reféns. A tensão atinge
o clímax ao sexto dia de cerco, com a polícia a testar os
limites de assaltantes e reféns. Surpreendentemente,
os reféns, liderados por Bianca, saem em defesa de
Lars, contra a polícia.
Apesar de alguns factos terem sido alterados de modo
a melhor servirem a história e os próprios intérpretes
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(Hawke faz-se passar por um americano criado na Suécia
enquanto que o verdadeiro assaltante era um sueco que
se fazia passar por americano), tudo somado, a realidade
é tão ou mais bizarra que a ficção. É verdade, por
exemplo, que vários funcionários do banco se juntaram
para ajudar a pagar as custas da defesa judicial dos
assaltantes e se recusaram a testemunhar contra eles em
tribunal. O tom de comédia adoptado não choca, pois,
com o assunto, e Hawke, que antes já tinha trabalhado
com Budreau no filme «Born to Be Blue», está totalmente
à vontade aqui, brilhando com o seu de chapéu de
cowboy, casaco de pele, cabelo e bigode falsos e botas
piton.
É evidente que o mérito de Hawke está muito para além
do modo como ele usa o figurino. Tanto ele como Noomi
Rapace mantêm um bom equilíbrio entre a comédia e os
momentos de maior tensão, emprestando profundidade
às personagens mesmo quando o argumento não lhes
permite ir muito longe. Há qualquer coisa de sombrio
na personagem de Bianca que Rapace consegue por
instantes trazer à superfície mas que, infelizmente, o
filme não explora devidamente. O mesmo acontece com
Lars, para lá de todo o fogo de artifício que é a sua figura,
Hawke dá-lhe uma dimensão sensível, uma insegurança
muito particular que nos faz sentir mais próximos. Não
será este um primeiro sintoma? CATARINA MAIA

HOMEM-ARANHA:
LONGE DE CASA
TÍTULO ORIGINAL

Spider-Man: Far from Home
REALIZAÇÃO

Jon Watts
ACTORES

Tom Holland
Samuel L. Jackson
Jake Gyllenhaal
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

129’
ANO

©PUPKINPRODUCTIONS

2019

«Homem-Aranha: Longe de Casa» marca o regresso
a solo do aracnídeo ao cinema, mas será que era
mesmo necessário? Na nova obra, passada depois
dos acontecimentos de «Vingadores: Endgame», Peter
Parker embarca numa viagem de estudo pela Europa
com um objetivo secreto: conquistar finalmente
Mary Jane. Contudo, pelo meio, a segurança da
Terra é ameaçada novamente, o que obriga o ainda
adolescente a vestir, novamente, o papel de super-herói
e a enfrentar os novos inimigos.

Quem continua a acertar é Tom Holland, cuja
interpretação encaixa que nem uma luva nesta
versão de Peter Parker. O ator é uma das grandes
promessas da sua geração e não desilude,
entregando carisma, paixão e drama ao também
jovem super-herói. O restante elenco mostra
igualmente uma dinâmica que resulta, mas, claro,
o destaque é de Samuel L. Jackson, com um sempre
incisivo Nick Fury, e do talentoso Jake Gyllenhaal,
que se revela uma excelente adição para o filme.

Jon Watts assina a obra e fá-lo de forma assertiva,
mas sem arriscar muito. Ao contrário de outros
personagens da saga, como Os Guardiões da Galáxia,
Homem de Ferro e Black Panther, o Homem-Aranha
parece ainda não ter encontrado a sua própria
identidade dentro do Universo Cinematográfica
Marvel, fazendo com que a obra não se distingue
muito de outro filme de super-heróis. A narrativa
alterna entre momentos lineares e previsíveis
com algumas surpresas no meio, que mantêm o
ritmo aceso. Destaque também para uma produção
aprimorada, tal como já é apanágio da Marvel, e um
argumento recheado ora de momentos nostálgicos ora
mais bem-humorados, mas sempre a fazer a ligação
com o universo.

«Vingadores: Endgame» foi um superlativo filme
de super-heróis, o final perfeito para um conjunto
de histórias que a Marvel vinha a contar há já
10 anos. É natural, por isso, que o filme seguinte
teria dificuldades acrescidas para manter vivo o
interesse dos espectadores. Embora mantenha os
típicos ingredientes que fazem de qualquer filme do
Universo Cinematográfico Marvel um sucesso (ação
non-stop, super-heróis intrincados e um pouco de
humor à mistura), «Homem-Aranha: Longe de Casa»
não acrescenta muito ao Universo propriamente
dito. Mesmo assim, este Homem-Aranha tem,
efetivamente, um magnetismo especial no grande
ecrã, fazendo desta uma viagem divertida e até
curiosa.
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O REI LEÃO
TÍTULO ORIGINAL

The Lion King
REALIZAÇÃO

Jon Favreau
ELENCO

Donald Glover
Beyoncé
Seth Rogen
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

118’
ANO

2019

A resposta ao porquê de a Disney estar a fazer
a reciclagem em série dos seus clássicos é do
conhecimento de todos: lucro camuflado de
nostalgia. Mas quando vemos surgir aquela que é
uma das suas mais amadas produções – depois de
meses e meses de marketing aguerrido – sob a forma
de um clone digitalizado, com vários problemas
na “computorização” dos sentimentos, a mesma
pergunta ganha um novo ponto de gravidade. Se
o live action serve para conceber uma versão em
imagem real daquilo que vive nesse lugar específico
da linguagem da animação, o que acontece ao que
não tem equivalente? Imaginemos a dificuldade
de traduzir um poema; para a resolver, este grande
estúdio muniu-se de um vistoso sistema binário
transformando um legado em fast-food visual para
as novas gerações…
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Até agora nunca tinha sido muito crítica em relação
ao fenómeno, até porque a anterior experiência de
Jon Favreau, «O Livro da Selva», pareceu-me ser
do melhor que se fez nesta nova vaga da Disney.
Por isso mesmo aguardava «O Rei Leão» – o
clássico, de entre todos, a que estou mais ligada
emocionalmente – com um misto de expectativa
e medo. Acontece que a arte “viva” que Favreau
tinha conseguido combinar com a sofisticação
do CGI em «O Livro da Selva» é aqui somente um
efeito mímico, e a dever pouco à designação de
“vida” na grande tela. Procuramos no novo filme o
encanto da cena do ensinamento de Mufasa sobre
as estrelas/reis que nos vigiam (ou melhor, vigiam
Simba), e sentimos a falta do vasto céu azul-escuro
forte em contraste com a juba castanho-quente do
Rei (reflexo do calor do seu coração de pai) onde

o filho se deita; procuramos a pujança titânica
do número musical de Scar, Be Prepared, e vemos
uma recriação destemperada a servir apenas para
sinalizar o acontecimento seguinte; procuramos
também, por exemplo, a majestade da aparição
do rosto de Mufasa no firmamento, e levamos
com nuvens cinzentas – a verdadeira “mística” do
digital.

do BBC Vida Selvagem, sem a orgânica de um
imaginário. Entenda-se, há uma intensidade no
cinema de animação – e neste caso no semblante
dos animais – que não é transponível para
um programa fotográfico, de alguma maneira
asséptico. Faltam-lhe “germes” emocionais. Esses
que se alojam no traço vivo de 1994 e forjam a
beleza operática de um conto eterno.

O cinzento será, de resto, a cor que mais se retém
deste «O Rei Leão» de Favreau. Ou seja, aquela
indefinição que impede sentimentos garridos de
qualquer ordem. As cores que faziam a animação
crescer diante dos nossos olhos como uma pauta
visual, entre a expressão sombria e a luminosa,
tinham a sua própria vibração interior. Algo que
aqui se converte num episódio musical, e numérico,

E contudo, é preciso reconhecê-lo, a Disney
continua na linha da frente da narrativa
tecnológica: «O Rei Leão» é um exemplo perfeito
da higienização visual capaz de recuperar, pela
via mercantil, uma fábula sublime. O problema é
que não basta o verniz da superfície… Por muita
qualidade que tenha, estala rapidamente. Honre-se
antes o soberano filme original.
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12 SETEMBRO

12 SETEMBRO

26 SETEMBRO

26 SETEMBRO

ADEUS PROFESSOR
2

2

O BONECO DIABÓLICO

2

3

3

3

2

2

BOOKSMART: INTELIGENTES E REBELDES

3

DOMINO A HORA DA VINGANÇA

2

ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD

4

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA

1

NA SOMBRA DA LEI

2

3

2

2

SÍNDROME DE ESTOCOLMO

3

1

2

2

4

5

4

4

4

2

4

2

3

3

2

2

3

3

O REI LEÃO

4

2

2

SÉRGIO ALVES

SARA AFONSO

TIAGO ALVES

TATIANA HENRIQUES

1

ANNA

TONY

RUI PEDRO TENDINHA

RODRIGO FONSECA

MANUEL C. COSTA

NUNO ANTUNES

INÊS LOURENÇO

HUGO GOMES

CATARINA MAIA

Quadro de Estrelas

METROPOLIS

