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Este é o momento de voltarmos ao cinema e há boas razões para isso. Quando este 

número da METROPOLIS for descarregado pelo leitor, dois filmes portugueses 

registam bons resultados e encontraram o seu público nas salas. 

O ‘biopic’ «Variações», de João Maia, estreado no final de agosto, ultrapassou os 

250.000 espectadores; a saga familiar «A Herdade», de Tiago Guedes, foi visto por 

mais de 30.000 espectadores durante a primeira semana de exibição. 

A nossa escolha de capa valoriza uma produção com dimensão histórica, social e 

política suportada em dois atores com desempenhos sólidos e marcantes no seu 

percurso – Albano Jerónimo e Sandra Faleiro são os protagonistas deste número. A 

METROPOLIS juntou-os numa entrevista e foram fotografados por Alípio Padilha.

O filme de Tiago Guedes esteve nos dois principais festivais de cinema de outono 

que acontecem em Veneza e Toronto. Nesta edição trazemos as primeiras notas 

críticas dos filmes mais marcantes das seleções oficiais dos dois festivais.

Os filmes «Downton Abbey», «Ad Astra» e «Dor e Glória» foram as outras grandes 

estreias do mês de setembro – pode saber mais sobre a popular série televisiva 

britânica adaptada para cinema, ler uma entrevista com o realizador James Gray e 

um perfil dedicado ao percurso de Antonio Banderas.

É outubro, está altura de olharmos para as propostas novas da rentrée. Começamos 

pela televisão com uma antevisão muito abrangente, incluindo as novas temporadas 

de 56 séries. O cinema fica guardado para a próxima edição.
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4 AGOSTO 
D. A. PENNEBAKER (1925 – 2019)

Morreu um dos nomes essenciais na 
história do documentário moderno: 
o norte-americano D. A. Pennebaker, 
cujo prestígio fica associado ao filme 
lendário «Dont Look Back» (título 
português: «Eu Sou Bob Dylan», 
que documenta uma digressão de 
Dylan no Reino Unido, em 1965. O 
filme é um exemplo do seu interesse 
pelo universo da música popular – 
Pennebaker trabalhou ainda com 
John Lennon e Yoko Ono, David 
Bowie e os Depeche Mode. Próximo 
de autores ligados ao movimento 
do ‘cinema direto’ derivado do 
‘cinema verdade’, Pennebaker 
potenciou novos recursos técnicos 
que se vulgarizaram na década de 
1960, como câmaras mais leves 
e gravadores de som adequados 
a situações de reportagem. D. A. 
Pennebaker obteve uma nomeação 
para os Óscares com «The War 
Room» (1993), sobre a campanha 
presidencial de Bill Clinton, e recebeu 
um Óscar honorário. Faleceu com 94 
anos de idade.

20 AGOSTO
O TÍTULO DO 25º BOND

Os produtores Michael G. Wilson e 
Barbara Broccoli, anunciaram «No 
Time To Die» como o título oficial do 
25º filme de James Bond que estreia 
em Portugal em abril de 2020. «No 
Time To Die» é realizado por Cary 
Joji Fukunaga e protagonizado por 
Daniel Craig, que regressa para o 
quinto filme como 007. Desta vez, 
Bond deixou o serviço ativo e está 
a desfrutar uma vida tranquila na 
Jamaica. O descanso termina quando 
o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, 
aparece com um pedido de ajuda 
para resgatar um cientista raptado. 
Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory 
Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw e 
Jeffrey Wright também regressam ao 
elenco de um filme desta série. 

29 AGOSTO 
ALMODÓVAR RECEBE UM LEÃO 
DE OURO 

O Festival de Cinema de Veneza 
atribuiu um Leão de Ouro de 
carreira ao cineasta espanhol Pedro 
Almodóvar que considerou esse 
prémio um "ato de justiça poética". O 
cineasta foi descrito pelo diretor do 
Festival de Veneza, Alberto Barbera, 
como "o maior e mais influente" no 
cinema espanhol desde Luis Buñuel. 
Até agora Almodóvar não tinha 
recebido nenhum galardão dos dois 
maiores festivais de cinemas, Cannes 
e Veneza. "Trinta anos depois recebi 
o Leão de Ouro por um filme de 
1988. É um ato de justiça poética", 
disse Pedro Almodóvar, referindo-
se ao facto de ter apresentado 
«Mulheres à Beira de um Ataque 
de Nervos» no festival de Veneza. É 
uma consagração para um cineasta 
que ganhou dois Óscares com 
«Tudo Sobre a Minha Mãe» (filme 
estrangeiro) e «Fala com Ela» (melhor 
argumento original).

24 AGOSTO 
DWAYNE JOHNSON: O MAIS BEM 
PAGO

Dwayne Johnson foi o ator mais 
bem pago ao longo do último 
ano, com rendimentos de 89,4 
milhões de dólares, cerca de 80 
milhões de euros. A informação 
é da revista Forbes que atualiza, 
anualmente, a lista dos atores mais 
bem pagos. Johnson teve um ano 
de vários sucessos, incluindo o filme 
«Arranha-Céus» e a série televisiva 
«Ballers». Note-se que a Forbes 
considera os valores a partir de 1 
de junho e portanto não entram 
nesta contabilidade os resultados 
de «Velocidade Furiosa: Hobbs & 
Shaw», estreado em agosto, nem 
a sua participação em «Jumanji: O 
Nível Seguinte» que estreia no mês 
de Dezembro. O top da Forbes inclui 
dois nomes exteriores a Hollywood: 
Akshay Kumar, estrela de Bollywood, 
e Jackie Chan.

17 AGOSTO 
PETER FONDA (1940 – 2019) 

Filho de Henry Fonda, pai de Bridget 
Fonda, o ator Peter Fonda pertence a 
uma família com tradição no cinema. 
Depois de alguns pequenos papéis 
no teatro e na televisão, estreou-se 
no cinema em 1963. Corria a década 
de 1960 e o inconformismo de Fonda 
tornou-se evidente. O ator deixou 
crescer o cabelo e começou a tomar 
LSD. Foi essa imagem de rebeldia que 
assumiu quando protagonizou um 
filme de série B produzido e realizado 
por Roger Corman, «The Wild Angels» 
(1966). O ator assumiu a mesma 
atitude em «Os Hippies», também 
realizado por Corman e escrito por 
Jack Nicholson. A fama mundial 
chegou com «Easy Rider» (1969), 
um filme de culto e que se tornou 
o maior emblema cinematográfico 
da contracultura norte-americana 
dos anos 60. Ao longo das décadas 
seguintes, Fonda prosseguiu uma 
carreira de ator prolífica com mais de 
uma centena de títulos de qualidade 
variável. Peter Fonda faleceu com 79 
anos.

17 AGOSTO 
«VITALINA VARELA» TRIUNFA 
EM LOCARNO 

A longa-metragem «Vitalina Varela», 
de Pedro Costa, recebeu o Leopardo 
de Ouro correspondente ao melhor 
filme da edição 2019 do festival de 
cinema de Locarno. A protagonista, 
Vitalina Varela, recebeu o prémio 
para a melhor interpretação 
feminina. O filme conta a história 
de uma mulher cabo-verdiana que 
viveu grande parte da vida à espera 
de ir ter com Joaquim, o marido 
emigrado em Portugal. Sabendo que 
ele morreu, Vitalina Varela chega a 
Portugal três dias depois do funeral. 
O cineasta português tinha sido 
contemplado com o prémio para a 
melhor realização da edição 2014 de 
Locarno, pelo seu trabalho «Cavalo 
Dinheiro». 
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7 SETEMBRO 
JOKER RI-SE EM VENEZA

«Joker», de Todd Phillips, nova 
incursão no cinema do vilão das 
histórias de Batman, venceu a 76ª 
edição do Festival de Cinema de 
Veneza. O restante palmarés incluiu 
ainda o Leão de Prata (grande 
prémio do júri) para «J'Accuse», o 
drama de Roman Polanski. O sueco 
Roy Andersson recebeu o Leão de 
Prata para a melhor realização, pelo 
seu filme «About Endlessness», 
anunciado como uma reflexão sobre 
a beleza, crueldade, esplendor e 
banalidade da vida humana. Nas 
categorias de representação, a Taça 
Volpi  melhor ator foi entregue a Luca 
Marinelli, no papel de um marinheiro 
envolvido nos conflitos sociais da 
Itália do pós-guerra, no filme «Martin 
Eden»; entre as atrizes, a vencedora 
foi a francesa Ariane Ascaride, por 
«Gloria Mundi». «La Mafia Non è Più 
Quella di Una Volta», documentário 
satírico de Franco Maresco, recebeu o 
Prémio especial do Júri.

11 SETEMBRO 
«A HERDADE» NA CORRIDA AO 
ÓSCAR

Depois da exibição nos festivais de 
Toronto e Veneza, a longa-metragem 
«A Herdade», do realizador Tiago 
Guedes, é o candidato de Portugal 
a uma nomeação para o Óscar 
de melhor filme estrangeiro em 
2020, uma escolha da Academia 
Portuguesa de Cinema (APC). A 
estreia mundial aconteceu na 
competição oficial do 76.º Festival de 
Cinema de Veneza, onde o realizador 
Tiago Guedes foi distinguido 
com o Prémio Bisato d'Oro da 
crítica independente para melhor 
realização. O filme de Tiago Guedes 
é também o candidato português 
escolhido pela APC a uma nomeação 
para os Goya - os prémios de cinema 
de Espanha - na categoria de melhor 
filme ibero-americano.

7 SETEMBRO 
LEONOR TELES NOMEADA PARA 
PRÉMIO EUROPEU

O filme da realizadora Leonor Teles, 
«Cães que Ladram aos Pássaros», está 
nomeado pelo festival de Veneza 
para o prémio de curta-metragem 
da Academia Europeia de Cinema. 
A curta-metragem concorria à 76.ª 
edição do Festival de Cinema de 
Veneza na secção Orizzonti. O filme 
acompanha os dias de verão de Vicente 
e da sua família, obrigados a sair da sua 
casa no centro do Porto, por força da 
especulação imobiliária. Os prémios da 
Academia Europeia de Cinema serão 
entregues numa cerimónia marcada 
para 7 de dezembro em Berlim, na 
Alemanha.



Sylvester Stallone, foi receber aplausos 
da Croisette, numa homenagem do 
Festival de Cannes, em maio passado, 
em paralelo a uma exibição da cópia 
em 4K da primeira longa-metragem 
dessa popular franquia: “First blood”, de 
1982. A nova longa-metragem resgata 
elementos dramáticos do original, 
decalcado do romance homónimo 
do canadiano David Morrell, fiel a um 
conceito autoral que norteia Sly (apelido 
do ator) como diretor e argumentista. 
Em todos os seus filmes mais pessoais, e 
a série “Rambo” é um deles, a sua busca 
é para explorar (e libertar) “coisas que 

ficaram presas no porão”. O seu tema 
são os ódios e as mágoas que guerreiros 
acumularam em anos de batalha e que, 
represadas, causam alarme.   

“E olha que eu fui a 11ª pessoa em 
quem pensaram para esse papel. 
Chamaram todo mundo que era quente 
em Hollywood, até Dustin Hoffman. 
E como ninguém quis, foi para mim”, 
disse o astro, recebido com gritos de 
“Bravo!” na Croisette, onde astros pop 
associados a produções violentas raras 
vezes tem a chance de aparecer. Mas 
em Cannes ele é uma figura querida. 

“Como ator, eu acabei sendo colocado 
numa espécie de piloto automático, 
pois as pessoas me identificam com um 
tipo de género específico. Dificilmente 
diretores mais autorais me chamam. Fui 
fazer um drama como «CopLand», com 
o diretor James Mangold, para mudar 
isso, nos anos 1990, indo filmar com De 
Niro, Harvey Keitel. Lembro até hoje que 
o meu personagem era o sujeito mais 
frágil em cena. Todo mundo gritava com 
ele. Eu pensava: ‘Se isso aqui fosse um 
dos meus filmes convencionais, eu já 
tinha matado todo mundo”.  

No novo “Rambo”, dirigido por Adrian 
Grunberg, ele vai combater traficantes 
de um cartel do México, levando uma 
vida reclusa no rancho da sua família. 
“Embora tenha essa pequenina fazenda, 
ele vive num esconderijo subterrâneo, 
parecido com os buracos em que 
precisou de esconder-se no Vietnam”, 
antecipou Stallone, garantindo que 
depois de «Creed II» não vai fazer um 
novo filme da série Rocky Balboa. 
“Meus planos iniciais, nos anos 1970, 
quando filmamos «Rocky», em 29 dias, 
em 1976, era parar a série no terceiro 
filme. Mas havia mais coisas a serem 

contadas. Quero parar agora. Tive até 
uma boa ideia, de fazer Rocky treinar 
um refugiado que quer ser pugilista. 
Mas não vai rolar”. 

Esse reconhecimento de Cannes 
ao prestígio de Stallone, que foi 
homenageado em 2009 pelo Festival de 
Veneza, coincide com sua consagração 
na franquia “Creed”, pelo qual ele 
ganhou o Globo de Ouro de melhor 
coadjuvante em 2016, na pele de Balboa. 
A sua história está sendo revisitada 
pelos documentários “John G. Avildsen: 
King of underdogs” e “40th Years of 

RAMBO 
A ÚLTIMA 
BATALHA

Em cifras corridas, entre 1982 e 
2008, a franquia “Rambo”, que 
regressa ao circuito exibidor 
no dia 26 de setembro, com 
«Rambo - A Última Batalha», 
contabiliza US$ 730 milhões 
nas bilheterias e uma fama das 
mais controversas, seja por 
seu flirting com o militarismo, 
seja por sua associação injusta 
com o conservadorismo e o 
intervencionismo dos EUA.

RODRIGO FONSECA
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Rocky – The Birth of a Classic”, ambos do 
cineasta Derek Wayne Johnson. Neles, o 
documentarista faz uma revisão crítica 
do legado audiovisual de Stallone e aos 
seus heróis de classe operária. A longa 
sobre a história de Rocky fica pronto só 
neste fim de ano. E já se especula um 
terceiro «Creed», enquanto Sly batalha 
para levar ao écran um roteiro iniciado há 
quase quatro décadas, sobre o escritor 
Edgar Allan Poe (1809-1849), que sonha 
dirigir. Aí será sua plena maturidade.  
Em novembro passado, na revista 
“Variety”, o crítico Owen Gleiberman 
elogiou, na sua resenha, a discrição que 
marca a interpretação de Balboa, 43 
anos depois do lançamento de «Rocky», 
produção de US$ 960 mil que arrecadou 
US$ 225 milhões e ganhou os Oscars 
de melhor filme, direção (para John 
G. Avildsen) e montagem. Segundo 
Gleiberman, Stallone usa “um resmungo 
sincronizado e um brilho no olhar mais 
poderoso do que as suas palavras”. A 
“Variety” foi um dos primeiros veículos 
a divulgar o cartaz de “Rambo 5”, visto 
pela primeira vez nas paredes do próprio 

Festival de Cannes, à altura do Hotel 
Majestic, em maio de 2018.

Curiosidades de “Rambo”
- O uniforme que Rambo improvisa na 
floresta, no primeiro filme da franquia, 
foi criado à pressa, quase de improviso, 
com materiais encontrados no bosque.
- Durante as filmagens, Stallone 
quebrou, sem querer, o nariz do ator Alf 
Humphreys, que teve de seguir no set, 
mesmo ferido.

- No segundo filme da série, Stallone 
verbaliza uma expressão que 
sintetizaria a maioria de seus heróis: 
“eu sou dispensável”. O veterano do 
Vietnam explica a uma combatente: 
“Ser dispensável é... bom.. se eu te 
chamar para uma festa e você vai... e 
ninguém nota... isso é ser dispensável”, 
explica, numa referência à situação dos 
combatentes de guerra dos EUA.

- O primeiro corte de «A Fúria do Herói» 
tinha três horas de duração. Foi ideia de 
Stallone mudar o final do romance no 

qual a longa se baseia, uma vez que o 
escritor David Morrell optava por levar 
seu protagonista ao suicídio.

- Único título da franquia a concorrer a 
um Oscar (o de edição de som), «Rambo 
II - A Vingança do Herói» foi dedicado 
ao duplo Cliff Wenger Jr., morto nas 
filmagens, no México.

- No quarto filme da série, de 2008, 
Stallone levou uma noite inteira para 
registrar a cena em que o herói afia sua 
faca, o seu instrumento da sorte, que 
aumenta de tamanho de cada filme.

- «Rambo - A Última Batalha» foi rodado 
maioritariamente nas Ilhas Canárias, 
com cenas na Bulgária, de outubro 
a dezembro de 2018, a partir de um 
argumento de Matt Cirulnick e do próprio 
Stallone, produzido pelo lendário Avi 
Lerner (de pérolas pop como «As Minas 
de Salomão II»).    



ENTREVISTA

A
R

I A
ST

ER
 RE

A
LI

Z
A

D
O

R

MIDSOMMAR: O RITUAL

(Peter Medak, 1980). Na sua 
longevidade no cinema comercial, 
“Hereditário” foi comparado 
diversas vezes pelo seu impacto 
com “O Exorcista” e até “A 
Semente do Diabo”.
Foi preciso esperar um ano para 
nos encontrarmos nesta mórbida 
festividade do solstício em 
“Midsommer”, filme que desbrava 
pelo território do folk horror e 
que sem inovar nesta fórmula tem 
o feito de instalar-se como um 
“estranho”. A estranheza é esse 
sentimento vivido e Ari Aster é o 

Johnsons” (2011), que arrecadou 
bravos elogios no Festival de 
Slamdance. A partir daí, seguiu 
por outras pequenas histórias 
tendo como ponto comum a 
distorção dos laços familiares.
Na chegada de “Hereditário” 
(2018), o sucesso de Sundance, 
Aster levou a explosiva atriz 
Toni Collette, literalmente, a 
subir paredes, numa mixórdia de 
assombrações, cultos e momentos 
espíritas que rivalizam com as tão 
marcantes de “The Changeling 
– O Desvendar de um Mistério” 

nosso estranho nesta indústria 
a necessitar de “sangue novo”.
Falamos com o realizador 
durante a sua passagem 
no MOTELx, onde fora o 
convidado de honra. Tímido, 
mas seguro de si e da sua visão 
cinematográfica, Ari Aster 
falou sobre o seu presente e 
possivelmente o futuro risonho 
que o espera.
HUGO GOMES

Esta é a sua primeira vez em 
Portugal?

ARI ASTER: Sim, é a minha primeira 
vez e é lindo aqui. Uma das razões 
porque aceitei o convite foi porque 
sempre desejei visitar Portugal, 
nomeadamente Lisboa. O meu 
escritor preferido é de cá.

Escritor preferido? Quem?
A.A.: Fernando Pessoa. Tentei 
ontem visitar a casa dele, mas 
estava em obras. É pena, mas 
sempre consegui ir ao café e à sua 
estátua.

É mais que sabido que a 

Apostamos num novo nome no 
género do terror, mas o nova—
iorquino Ari Aster não quer ser 
somente visto como um artesão 
dessa área. Conforme seja a 
sua ambição, a verdade é que 
o jovem realizador de 33 anos 
já conquistou o seu lugar com 
apenas duas longas-metragens, 
que tem sido bem recebidas por 
esse Mundo fora. Tudo começou 
bem antes desse formato, Aster 
abordou o abuso num seio de 
uma discreta família na sua curta 
“The Strange Thing About the 
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inspiração para “Midsommer” 
surgiu após ter experienciado 
o fim de um relacionamento. 
Tendo em conta que a sua obra 
remexe em questões de afeto 
familiar, e sobretudo no luto, 
é válido afirmar que os seus 
filmes tem uma raiz pessoal?
A.A.: Tento em todos os filmes 
que faço e até mesmos nos guiões 
que leio e que irei ler no futuro, 
depositar esse lado mais íntimo. 
Neste caso, como dizes, foi um 
filme muito pessoal para mim. 
Terminei a relação pouco tempo 
antes de começar a escrever 

este argumento, e quis colocar 
nele alguns elementos íntimos 
para mim. Sou um realizador de 
género, e julgo que é importante, 
enquanto tal, difundir os meus 
sentimentos com o meu trabalho. 
Principalmente na reusabilidade 
das imagens que criam uma 
estrutura narrativa estável, não 
imediata mas que fortalece essa 
mesma narração.

É verdade que não é um 
admirador do chamado 
“torture porn” ou gore, mas 
é curioso que tem apostado 

num derivado de folk 
horror. Tendo em conta as 
produções recentes, diria que 
tem enveredado por essas 
temáticas de choque?
A.A.: Sim, eu não gosto de “torture 
porn”, nada que sinta gratuito, 
mas sou um fã do macabro e da 
literatura gótica, e por sua vez das 
fundações do género de terror, 
donde veio e para onde vai. Um 
pouco de mistério e sobretudo um 
senso de espectáculo.

Quanto ao dito folk horror, 
encarei como a melhor maneira 

de casar estes sentimentos e 
elementos acerca deste “fim de 
relacionamento”, tentar abordar 
mais que isso e sobretudo 
mostrá-lo evidentemente 
no ecrã. O que digo com isto 
é que o meu último filme 
[“Hereditário”] foi demasiado 
simples na sua conceção e 
motivação.

Outra característica das suas 
obras, nomeadamente as 
duas longas-metragens, é o 
esforço – conseguido, diga-se 
de passagem – de priorizar a 

atmosfera. Os seus filmes são 
sinistramente atmosféricos.
A.A.: Para fazer um filme 
com um sentimento bastante 
deliberado com tal precisão 
é necessária imaginação. 
Por isso eu faço uma lista de 
planos antes de falar com a 
minha equipa, incluindo o 
meu diretor de fotografia. Eu 
tenho todo o filme na minha 
cabeça e consulto diversas 
vezes o designer de produção 
e trabalho juntamente com ele 
para materializar essas minhas 
ideias. Faço isto, também, como 

uma maneira de conseguir o 
máximo de controlo possível.
E com isto, devo dizer que a 
atmosfera é muito importante 
para mim, assim como o espírito 
do filme o é. Talvez, aquilo que 
estamos a sentir perante os meus 
filmes sejam abordagens focadas 
conseguidas através de um 
processo de raiz … sim, de certa 
maneira, é difícil de falar sobre 
isto, porque é algo instintivo.
A atmosfera só pode ser bem 
sucedida se for sentida, e isso 
deve-se muito ao espectador, ao 
que pode ceder, render e sobretudo 
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ao que pode sentir. É mesmo difícil 
resumi-lo em palavras.
Todavia, o que estou a tentar 
dizer é que o feito não é só meu. O 
meu diretor de fotografia, o meu 
compositor, o colorista, etc., todos 
eles fizeram parte na criação da 
atmosfera. É como se esta fosse 
uma casa e todos os elementos da 
minha equipa são os tijolos que a 
constituem.

Há ainda uma sensação de 
estranheza em «Midsommer» 
enquanto divagamos por 
este quotidiano pagão. Como 
construiu este folclore, ao 
mesmo tempo tão semelhante 
e tão distante de outras 

culturas?
A.A.: É tudo uma questão de 
imaginação. Fiz uma exaustiva 
pesquisa sobre isto, inovei, 
modifiquei, tentei ser livre para 
todo o material reunido. Depois, 
partilhei as minhas ideias com a 
minha equipa, e com isso surgiram 
novas ideias, que suscitam outras 
ideias, ou seja, todo este folclore 
começa a solidificar. Por isso, o 
truque é mesmo manter um bom 
diálogo entre ti e a tua equipa.

Devo dizer que foram muitas as 
ocasiões que me remeteram à 
obra de Alejandro Jodorowsky 
ao ver este «Midsommer». O 
seu new age cinema está entre 

as suas referências?
A.A.: É engraçado, em 
«Midsommer», obviamente, faço 
referências a vários artistas, 
mas Jodorowsky nunca foi um 
deles. Mas desde que o filme 
estreou, as pessoas tem apontado 
a «Montanha Sagrada» e é então 
que me apercebi que afinal 
existiam similaridades… e eu 
amo a «Montanha Sagrada», aliás, 
ele é um cineasta que eu adoro. 
Estou certo que foi uma referência 
inconsciente e eu não rejeito essa 
comparação.
O meu preferido dele é o «Santa 
Sangre».
.
Jordan Peele considerou 
«Midsommer» o superlativo 

do universo do folk horror, 
superando mesmo o «Wicker 
Man – O Sacrifício». O que 
quero dizer com isto, e 
tendo em conta a aclamação 
de «Hereditário», é que o 
Ari Aster é visto como uma 
revelação, uma promessa. 
Atualmente como lida com o 
peso dessa expectativa?
A.A.: Por acaso eu não sentia isso 
enquanto estava na pré-produção 
deste [«Midsommer»], porque na 
altura «Hereditário» chegava aos 
cinemas mas as repercussões da 
sua estreia só começaram a ser 
sentidas bem depois. Ou seja, não 
senti qualquer tipo de ansiedade 
até porque o «Hereditário» não 
começou por ter o êxito que hoje 

tem. Mas agora… sim, sinto 
esse peso, um medo de falhar 
as expectativas no próximo 
projeto.
Contudo, enquanto cineasta, 
não desejo ficar-me somente 
pelo terror, apesar de amar 
este território. Mas, sim, quero 
assumir-me como um realizador 
de género. Possivelmente 
gostaria de apostar em uma 
comédia romântica, uma ficção-
científica ou até mesmo um 
western como minhas futuras 
obras. Possivelmente serão 
todas bastante negras [risos]. 
Gostaria de saltitar por entre 
géneros, não tentar repetir-
me e continuar um trabalho 
interessante.

Existe um rumor de que poderá 
optar por uma comédia zombie 
como futuro filme?
A.A.: É possível. De momento 
estou indeciso entre quatro 
argumentos, e esse é um deles.

Mas não é costume escrever os 
seus próprios argumentos?
A.A.: Sim, eu escrevo todos 
os meus argumentos. Neste 
caso, eu li-os. Obviamente que 
quando fizer a minha escolha irei 
reescrevê-lo tendo em conta a 
minha visão.  

ARI ASTER
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«A Herdade» é um filme histórico e melodramático 
que estreou-se nos cinemas nacionais depois de 
ter sido exibido em Veneza e Toronto, os dois 
principais festivais da rentrée cinematográfica.
É a quarta longa-metragem de Tiago Guedes 
com papéis principais desempenhados 
por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro.
Sara Afonso entrevistou-os e Alípio 
Padilha fotografou os dois atores na 
propriedade rural onde o filme foi rodado.

A HERDADE
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Numa tarde solarenga do 
último dia de agosto, o cinema 
Monumental, em Lisboa, serviu 
de cenário a uma entrevista que 
fluiu como uma conversa entre 
três pessoas que partilham, 
sobretudo, o respeito e o amor por 
uma arte chamada cinema. Com 
as expectativas à flor da pele e o 
natural entusiasmo de uma equipa 
que vê o seu trabalho reconhecido, 
os dois protagonistas do filme 
de Tiago Guedes abriram o seu 
baú de memórias, assim como o 
seu coração, para falarem de um 
trabalho que lhes trouxe orgulho 
e a verdadeira noção do que 
acontece quando todos os fatores 

Jerónimo, os protagonistas 
do filme de Tiago Guedes, 
conversaram com a METROPOLIS 
sobre o que levavam na bagagem 
para Veneza e Toronto e, acima 
de tudo, sobre o que lhes ficou 
gravado na alma com este filme 
que reúne todos os ingredientes 
para ir longe na sua caminhada de 
festivais e de prémios. Mesmo que 
tal não aconteça, existe algo que 
já não sairá do imaginário destes 
dois atores: o orgulho do trabalho 
feito e a consciência da magia que 
este filme trouxe às suas vidas e ao 
seu percurso profissional.
SARA AFONSO

   

estão reunidos: pura magia! Num 
contexto bem diferente do das 
suas personagens – o austero 
João Fernandes e a silenciosa 
gritante Leonor – os dois atores 
falaram sobre o filme, a vida, as 
memórias e o futuro. 

Numa tarde solarenga do 
último dia de agosto, o cinema 
Monumental, em Lisboa, serviu 
de cenário a uma entrevista que 
fluiu como uma conversa entre 
três pessoas que partilham, 
sobretudo, o respeito e o amor 
por uma arte chamada cinema. 
Com as expectativas à flor da 
pele e o natural entusiasmo de 

uma equipa que vê o seu trabalho 
reconhecido, os dois protagonistas 
do filme de Tiago Guedes abriram 
o seu baú de memórias, assim 
como o seu coração, para falarem 
de um trabalho que lhes trouxe 
orgulho e a verdadeira noção 
do que acontece quando todos 
os fatores estão reunidos: pura 
magia! Num contexto bem 
diferente do das suas personagens 
– o austero João Fernandes e a 
silenciosa gritante Leonor – os 
dois atores falaram sobre o filme, a 
vida, as memórias e o futuro.

Depois de Veneza e Toronto terem 
aberto as portas à passagem de 
«A Herdade» nas competições 
oficiais, cumpriu-se algo que 
não acontecia há 14 anos para 
um filme português em Veneza, 
e algo inédito no Festival de 
Cinema de Toronto. Neste 
momento, e após a antestreia em 
Lisboa e a nomeação como filme 
português concorrente ao Óscar 
de Melhor Filme Estrangeiro, os 
holofotes mantêm-se ligados e as 
expectativas são as melhores sobre 
este filme idealizado e produzido 
por Paulo Branco. No entanto, 
antes de partirem para esta grande 
aventura, Sandra Faleiro e Albano 

ALBANO JERÓNIMO 
E SANDRA FALEIRO
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Com malas feitas para Veneza, 
o que vai dentro das vossas 
bagagens?
Sandra: Para mim, sinceramente, 
vai orgulho! [Risos] É um trabalho 
que me orgulha. Acho que é um 
filme muito bonito. Quando o vi 
a primeira vez fiquei um pouco 
em estado de choque pois não 
estava à espera, uma vez que foi 
um processo bastante duro para 
todos nós. Foi duro, foi penoso, 
ou seja, virámo-nos um pouco do 
avesso para fazer o filme. É um 
filme denso psicologicamente. 
Foi puxado, mas não sabia qual 
seria o resultado porque até me 
passou pela cabeça que podia ser 
uma coisa demasiado pesada, mas 
não, é uma história clássica. Acho 
que é um filme clássico. Tem essa 
coisa de cinema. É cinema! Então, 
isso é um orgulho. E, depois, é 

uma alegria e uma vontade de 
festejar e estar com os colegas, 
pois todos nos demos muito bem 
e a equipa é fantástica e existe 
um grande respeito entre todos. 
E levo a minha filha, que também 
é incrível. Essa é a cereja no topo 
do bolo. Levar a minha filha para 
um evento destes. Ela tem 19 
anos e vai adorar, vai poder tirar 
fotografias, pois esteve a tirar um 
curso de fotografia, e por isso vai 
ser algo muito especial.  

Esperaram algum tempo por 
esta oportunidade e de repente 
vem com um set de ondas 
incrível…
Albano: Sim, completamente. 
Convenhamos, não existe um 
filme português que tenha tido 
este percurso: Veneza, Toronto. 
Ou seja, levamos tudo isso: 

alegria, orgulho, felicidade e uma 
enorme vontade de levarmos isto 
o mais longe que conseguirmos. 
Estamos a falar do nosso trabalho. 
Trabalho que nos fez estar longe 
das pessoas que gostamos, filhos, 
por aí fora. Portanto, estamos a 
falar de produções incríveis com 
outras realidades e é um orgulho 
terrivelmente forte para nos levar 
o mais longe possível. Usando 
aqui uma analogia futebolística: 
“É um bocado o espírito Cristiano 
Ronaldo”. Trabalhámos imenso, 
temos um filho, um filme, um 
material do qual nos orgulhamos, 
portanto, há que levar isto o mais 
longe possível, com todo o orgulho 
e brio.  

Existe uma leitura um pouco 
mais política do filme, mas 
penso que «A Herdade» é 

sobretudo acerca destas 
personagens e da herança 
pessoal que transita de pais 
para filhos e vice-versa. Isto 
faz sentido?  
Sandra: Sim, faz todo o sentido.
Albano: Precisamente. É isso 
mesmo. De uma forma crua, este 
filme é a história de uma família 
que foi atravessada por uma 
revolução. Mas o coração do filme 
está precisamente nestas relações, 
nessas emoções, nesse património 
de educação que tu passas aos teus 
filhos. Há um momento muito 
marcante no filme, entre o pai e o 
João Fernandes. O momento em 
que o pai dele o chama para ver o 
irmão pendurado numa árvore, 
morto. Isto irá moldar a cabeça 
deste João Fernandes. O filme 
é meio hipnótico, meio circular 
nessa ideia. Há uma espiral que 

se desenha e que no final engole 
o João… É um pouco como o 
vento do Suão, que é algo que nos 
vai enlouquecendo; é um vento 
quente, lento... 
Sandra: As coisas vão avançando, 
mas ao mesmo tempo estão 
estagnadas. Tem esse paradoxo. 
Eles vão avançando, mas há essa 
camada de suspensão.
Albano: Esse início [do pai que 
chama o filho João para ver o 
irmão enforcado] está colado ao 
final, e não só, quando o João se 
vira para o seu próprio filho e diz: 
“És fraco. Se fosses um animal, 
já estarias morto”, tudo isto está 
intrinsecamente ligado. É como 
dizer “És fraco, devias acabar 
numa árvore”. É muito cru, e eu 
gosto muito disso no filme. 

Nesse sentido, o que realmente 

vos atraiu nestes papéis? 
Sabemos que o Albano, de 
certa forma, já tinha o papel 
desenhado para si… 
Albano: É uma felicidade imensa 
quando tens um produtor e um 
realizador que pensam em ti para 
um possível trabalho. É brutal. 
Mas obviamente que o que me 
chamou, e que é sempre o que 
me chama, seja em cinema ou 
teatro, são as pessoas. O Tiago 
[Guedes] foi logo um ingrediente 
fortíssimo, o Paulo [Branco], a 
Leopardo, e obviamente o facto 
de ir contracenar com pessoas 
como a Sandra, com quem já 
tinha trabalhado, mas não 
nesta fase nem com esta idade 
ou com esta intensidade. Além 
disso, também o facto de nunca 
ter feito um protagonista em 
cinema, interessava-me imenso 
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essa gestão. Como é que eu vou 
gerir isto durante oito semanas 
de rodagem, todos os dias, com a 
minha vida? Como é que isto vai 
evoluir? Isto era realmente uma 
genuína curiosidade que tinha e 
então agarrei-me como se fosse 
um novo brinquedo. E foi agarrar e 
não largar mais.  

Esta foi, então, a oportunidade 
certa?
Albano: Sabes que essa coisa de 
“saber esperar” é muito engraçada 
porque eu tenho a tendência, 
quer dizer, agora já nem tanto, 
mas quando era mais novo isso 
não fazia parte do meu léxico… 
esperar. Mas, de facto, a vida 

obriga-te a educares-te nessa 
perspetiva da espera e aqui sim, 
se calhar foi o momento. Há dois 
anos, eu não teria capacidade para 
fazer aquilo que fiz com esta idade. 

E a Sandra? O público conhece-
te mais do teatro e das 
novelas…  
Sandra: Sim, a Leonor veio 
no momento certo. É muito 
engraçado. Acho que se eu não 
tivesse passado pelas coisas que 
passei nos últimos anos, que 
foram duras, não conseguiria 
possivelmente ter o peso que a 
Leonor tem. Provavelmente, seria 
uma coisa mais fabricada e acho 
que ela veio na altura certa. Mas é 

muito engraçado porque o Albano 
estava a dizer, e há, de facto, um 
lado cru no filme que eu também 
gosto muito, mas também há 
um lado –  e o Tiago é mestre 
nisso –, de redenção em todas as 
personagens e de abertura, em 
que pode tudo acontecer. E ele faz 
isso muito bem. As personagens 
são densas e trágicas, são todos 
trágicos na realidade, mas são 
profundamente humanos e 
inteligentes, e sente-se que há ali, 
em todos eles, uma hipótese de 
fuga. Todos têm o seu mundo e 
isso é muito rico, e muito, muito 
bonito de se ver. É algo muito 
luminoso ao mesmo tempo. Tem 
um lado negro e tem um lado 

luminoso, que é o que nós somos. 
Que é o que a vida é. A vida é 
assim. E eu fazer a Leonor nesta 
altura foi incrível, foi maravilhoso.

Albano, ver-te aqui agora, 
neste contexto, com a tua filha, 
é difícil imaginar-te naquele 
papel. Foi difícil para ti?  
Albano: Tem que ver com 
duas coisas. Eu acredito 
verdadeiramente que aquilo que 
eu faço não é sobre mim. É sobre 
outra coisa que está acima. E 
também com o facto de quando 
eu era mais novo brincar muito 
tempo sozinho. E acho que há uma 
certa facilidade em criar universos 
e existências. E depois há aqui 

outro fator que é determinante 
e que é mergulhar em coisas 
que eu não conheço. E isso 
automaticamente abre-me para 
estar disponível. Sim, são coisas 
difíceis. Sim, são coisas primárias, 
são coisas que eu associei 
muito aos dois meses antes de 
começarmos a rodar, durante os 
quais tive treino intenso com o 
cavalo, não só para montar, mas 
para cuidar do próprio animal. 
Tudo isto acordou-me os sentidos 
para uma coisa muito concreta 
que é um cavalo, que é mais alto 
que eu, que é um bicharoco muito 
sensível, mas que é um animal, 
totalmente imprevisível. Então, 
há qualquer coisa que se toca 

entre este João Fernandes e um 
ser meio primário, meio animal, 
o ser imprevisível. Mas tudo isto 
só existe se eu estiver disponível 
para um Tiago [Guedes], para os 
meus colegas, para um texto, para 
abraçar aquilo que eu não conheço. 

Em relação ao cavalo, este João 
Fernandes consegue, mesmo 
assim, impor-lhe um certo 
poder…
Albano: Sim, não há muitas 
palavras para te ligares com um 
animal daquele porte. Há, sem 
dúvida, uma sensibilidade… Eu 
treinei com um senhor que tem 
quase 70 anos e ele era mesmo 
rude com os animais. E ele dizia-
me: “Não, é assim”. E era incrível, 
os animais não lhe tinham medo, 
era uma coisa de obediência, de 
lealdade. E dali passei para um 
professor de equitação, totalmente 
dos nossos tempos, e eu encontro-
me aqui no meio. Então, foi coser 
um pouco estes dois universos 
e isso, para mim, foi imenso. E 
há coisas muito engraçadas. Só 
percebes que um cavalo está do teu 
lado quando ele te deixa agarrar 
a pata, puxas para trás e limpas o 
casco. Então, entras logo a matar, 
agarras e dás-lhe liderança; os 
animais têm que ter liderança 
e este João Fernandes via um 
bocado assim a vida, as mulheres, 
tudo.
 
Mas depois também há 
momentos que conseguimos 
gostar deste João Fernandes…
Albano: Pois, é contraditório. 
Falámos há pouco que isto seria 
uma espécie de exercício sobre a 
imperfeição, no sentido em que 
o filme mostra exatamente o que 
não está completo, não só para o 
público completar também, mas 
sobretudo porque isto é o que nos 
aproxima do humano, da vida. Uma 
coisa que não está acabada. Que 
está torta. É angulosa. E então, 
tentamos criar um trabalho dentro 
desta ideia angulosa, não acabada.
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O João Fernandes e a sua 
esposa Leonor vivem um 
casamento e uma relação 
também ela contraditória 
e meio disfuncional. Como 
trabalharam essa mesma 
relação?
Sandra: Como o Albano estava a 
dizer, é a escuta. É ação, reação. 
Este grupo foi um encontro 
mágico… aquela família toda.
Albano: É escuta, respeito e 
admiração. Nós estamos a dar 
a cara por uma massa de gente 
que representa um encontro 
extraordinário de pessoas. Cada 
um com os seus momentos de vida 
pessoal, com os seus percursos 
profissionais e, de repente, toda a 

gente se encontra aqui e isto não 
acontece muitas vezes.  
Em relação a este filme, como 
o descreveriam por palavras 
vossas?
Albano:Eu acredito que é um 
filme sobre uma família que é 
atravessada por uma revolução. 
Obviamente que o lado político 
está lá, a relação que o próprio 
João Fernandes tem com a 
política está lá, a própria relação 
da Leonor, mas no meio de tudo 
isto acho que o coração do filme 
é a família. A pulsão central é a 
família.

Têm noção de qual foi o maior 
desafio que viveram durante 

a rodagem? Talvez o calor 
infernal?
Albano: Sim, tivemos dias 
horríveis…
Sandra:  Para mim, foi um 
bocadinho aquela coisa de ela ser 
uma personagem espectral e é 
um mundo que eu desconheço; 
é a filha do general, toda essa 
educação, a relação com os filhos, 
que é como se não existissem… 
crianças que eram tratadas assim. 
E essa coisa de estar presente e 
estar invisível ao mesmo tempo. 
Sempre a jogar com estes dois 
polos. Estar e não estar. 
Albano: É saber o lugar que 
ocupas. Neste João Fernandes, a 
dificuldade foi, no início, dizerem 

que esta personagem é “maior que 
a vida”; o [Robert] Mitchum, de 
«Home From the Hill» [A Herança 
da Carne, 1960]. Tens que ver. E 
eu: ‘Está bem, vou ver…’ Mas como 
é que tu sustentas este eucalipto, 
que cresce, que toda a gente diz 
que vai crescer imenso e que seca 
tudo à volta, como é que tu cresces 
com alguma estrutura? Esta foi 
a dificuldade de gerir este João 
Fernandes numa realidade…  
Sandra:  … Que podia cair muito 
facilmente num cliché…
Albano: Totalmente. 
Sandra: Porque há um gigante, 
esse tipo de personagens, que 
depois podia cair numa imitação, 
num tipo… e isso é difícil…

Mas como diz o Tiago Guedes, 
conforme vão decorrendo as 
rodagens, vão percebendo que 
trazes uma estrutura adicional 
e que se calhar tem a ver com 
essa dimensão humana do João 
Fernandes…
Albano: Exatamente. É este 
lado, precisamente, de não estar 
completo e de ser incoerente e de 
ser contraditório, e tentar não ser 
barato nas emoções. Não ir pelo 
mais fácil. O [Roberto] Perpignani, 
na montagem, foi um dos grandes 
responsáveis por peneirar todos 
estes sentimentos e estas emoções 
ruidosas. O próprio trabalho do 
Tiago já nos empurrava para aí; 

nós, naturalmente, também íamos 
para uma coisa já mais seca, mais 
interior, ou menos visível, ou mais 
silenciosa, então foi esta gestão 
toda… O Tiago é uma espécie de 
maestro e nós somos a partitura 
que vamos compondo, mas o que 
reside neste filme são os silêncios, 
a gestão destes silêncios, onde é 
que nós encaixamos isto e o que 
vale isto; foi este “cozinhar” todo.

E como vão recordar este filme? 
O que vão levar convosco, ou 
o que acrescentaram à vossa 
personalidade?
Albano: Eu levo muitas coisas, 
mas se calhar destaco o sítio 
onde filmámos. Quando eu era 
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miúdo, ia brincar para esses lados; 
brincava nas lezírias, mais ligado 
ao rio Tejo, com os cagaréus e os 
peixeiros. Então, estar nessa zona 
outra vez foi um medir e voltar 
a pesar coisas; um balanço, se 
quiseres, de uma vivência, de uma 
infância e uma adolescência. E 
agora rever-me ali naquela terra, 
naqueles sítios outra vez, levo esta 
memória; levo algo que faz parte 
de mim. Ou eu faço parte daquela 
paisagem… E levo essa sensação de 
estar à janela e ver uma paisagem 
linda, que todos nós estamos a ver 
e em vez de estarmos apenas a ver, 
fomos lá para o meio. É o que me 
lembro, de forma simbólica. Há ali 
uma espécie de ciclo qualquer. O 
nosso trabalho vai-me ajudando a 
mapear a minha vida pessoal. E às 
vezes pergunto-me: ‘Onde é que 
eu fiz aquilo? Ah, já sei, fui àquele 
sítio quando estava a fazer a peça 
tal… Assim, este filme sem dúvida 
que também marca a minha vida 
pessoal neste período.
Sandra:  Eu acho que ele já disse 
tudo [risos], mas realmente 
os trabalhos importantes, os 
trabalhos que são de facto 
transformadores, e são poucos 
– contam-se pelos dedos de uma 
mão – são pequenos milagres. É 
a conjugação de vários fatores. 
Porque nós sozinhos não somos 
ninguém, e esta conjugação de 
vários fatores é que faz a diferença 
e é muito difícil acontecer. É 
uma coisa mágica! E este é um 
desses trabalhos. É como se fosse 
uma golfada de energia que uma 
pessoa recebe para continuar e 
para manter a chama acesa da 
criatividade e da paixão. Que nos 
permite acreditar nisto e saber que 
faz sentido. Vamos lá continuar a 
lutar, a criar condições para que 
apareçam coisas assim, e, claro, 
ter sorte. Não é só trabalho. Sinto 
que trabalho muito mas também 
tenho muita sorte, porque tenho 
colegas meus que trabalham 
imenso e não têm essa sorte. 

Então, é também isso: “Não te 
esqueças que também tens sorte 
e dar valor a isso”. E os trabalhos 
que vão mapeando a nossa vida 
normalmente acontecem em fases 
de transformação.

Albano: Sem dúvida. Nós 
que somos atores de teatro, 
sobretudo, e imagina como seria 
se não fossemos teimosos e não 
acreditássemos primeiro em 
nós. Quantas vezes é que nós 
já tivemos de nos reciclar nesta 
vontade de continuar a produzir 
teatro, onde não ganhas dinheiro 
nenhum, só tens chatices e 
trabalhas para caraças, pagas mal 
aos teus colegas atores… 
Sandra:  E tens de juntar dinheiro 
para o ano fazeres teatro. Estamos 
um ano a juntar dinheiro e a 
fazer outras coisas para depois, 
no ano a seguir, fazermos teatro. 
Porque quando fazemos teatro 
é impossível viver com o que 
ganhamos no teatro. É impossível.    
Albano: E no meio disto tudo 
ainda temos sorte, porque há 
colegas nossos que nem sequer 
têm trabalho. 

Então, o futuro é continuarem 
a fazer cinema?
Sandra:  Se houver trabalho. 
[Risos]
Albano: Eu gostava de continuar a 
desenvolver… 

E o Albano até já teve algumas 
experiências lá fora…
Albano: Sim, já tive algumas. 
Adorava ter mais. Ou seja, eu 
nunca tive aquele sonho de ir lá 
para fora. Mas sempre quis ou 
pensei na possibilidade de ter algo 
feito cá. Sempre pensei: ‘O que era 
bom era fazer uma coisa cá que 
chegasse lá fora’.
Sandra:  É outro patamar. Porque 
se uma pessoa vai lá para fora 
tentar trabalhar, só nos dão 
aqueles papéis que são clichés do 
estrangeiro. Assim, levarmos este 
filme lá para fora, vai-se noutro 

patamar. 
Albano: E vais com o material do 
teu lado. É mais justo. Para ti e 
para quem te vê.   

Esta pode também ser uma 
oportunidade para vermos 
como o cinema português 
desenvolve?
Albano: Sim, acho que temos 
uma matéria-prima incrível; 
uma massa criativa incrível, 
equipas e realizadores muito bons. 
Esperemos é que haja, de facto, 
incentivos para continuar a haver 
um pensamento de continuidade e 
desenvolvimento destas pessoas, 
como o Tiago, que teve dez anos 
sem filmar, por exemplo. Haver 
uma continuidade e, sobretudo, 
pessoal novo, com o devido 
respeito aos mais velhos. 

Transpondo para o filme, 
parece que ainda andamos aqui 
todos numa luta. Parece que 
“a Revolução”, num sentido 
mais abrangente, também 
não trouxe assim tantas 
oportunidades… 
Sandra:  Nem sei se não está 
pior, em termos de cultura… Quer 
dizer, com certeza que não está. 
É uma alarvidade estar a dizer 
isto porque coitados dos artistas 
antes da Revolução que sofreram 
horrores para fazer o que quer que 
fosse. Mas há aqui uma zona de 
paz podre…
Albano: … De lodo.
Sandra:  De lodo, de pântano, 
em que as coisas estão instaladas 
e isso também é péssimo para 
a criação. Temos de estar muito 
atentos. Porque depois aparecem 
estes trabalhos, insuflam e a 
chama volta a acender, mas houve 
alturas em que senti que estava 
só a sobreviver e aí pomos tudo 
em causa e começamos a pensar: 
‘Se calhar, está na altura de me 
retirar, porque já não vou dar 
mais nada’. Em termos de teatro 
também sinto que são tantas 
as dificuldades, tantas, tantas, 

que as pessoas começam a ficar 
cansadas. Eu estive num grupo de 
teatro durante imenso tempo e a 
maior parte das vezes eu pagava 
para trabalhar e isso é muito 
desgastante. 

Mas essa resiliência também 
vos transforma como 
humanos e enriquece as vossas 
personagens…
Albano: Nós tivemos a noção de 
uma coisa quando isto estava a 
acontecer. É que isto não acontece 
muitas vezes. Um filme destes, 
onde temos estes papéis... Então, 
vamos agarrar isto como se fosse 
a última coisa do mundo. E se há 
algum segredo, um deles passa 
por fazer disto algo único. As 
expectativas têm uma duração de 
24 horas, mas durante aquele dia, 

dás tudo, vale tudo. 
Sandra:  Assim como na vida. 
Estamos todos a aprender e ela é 
essa luta constante. Vive mesmo 
este dia e tenta aproveitá-lo o mais 
possível. Não relaxes. Fica atenta. 
Albano: Sabemos que vamos para 
estes festivais e que queremos 
divertir-nos. Com muito orgulho. 
Sandra: Estamos a mostrar o 
nosso trabalho e nós também 
somos bons. Eles são colegas. 
Não são deuses. É outro mundo, 
outra indústria, mas nós também 
estamos a mostrar o nosso 
trabalho. Não temos que ser ‘os 
portugueses, os pobrezinhos.’ Peço 
desculpa, mas eu acredito em mim 
e no meu trabalho. Porque sou 
muito perfecionista e porque se 
não acreditasse, já tinha desistido. 
Albano: Claro. E estes festivais 
não são condescendentes. Eles 

vão-nos chamar à luta para 
mostrarmos o que valemos. E nós 
queremos isto. 
De Veneza, dos críticos 
independentes, Tiago Guedes 
trouxe o Bisato d’Oro Award 
para Melhor Realizador. De 
Toronto, «A Herdade» trouxe a 
primeira oportunidade de um 
filme português ser exibido na 
secção Special Presentations. Em 
Portugal, já foi selecionado como 
o candidato nacional à secção 
de Melhor Filme Estrangeiro 
da Academia, e prepara-se para 
arrebatar as salas nacionais, a 
partir do dia 19 de setembro. 
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ter comigo já com o primeiro 
argumento do Rui [Cardoso 
Martins] e é aí que o Paulo Branco 
me convida. Eu disse que sim, 
mas que gostaria – porque isto 
ainda é pré-ICA, ou seja, antes de 
ganharmos o apoio – de mexer 
no argumento. Isso iria ser feito 
com o Rui mas ele depois não 
pôde porque tinha outros projetos 
e então já não fizemos esse 
trabalho em conjunto. Fizemos 
algo residual, de passagem, até 
porque ele não conseguia mesmo 

conversou com a METROPOLIS 
sobre como foi fazer este filme, 
as grandes aprendizagens e 
os mais sinceros desejos que 
definem o seu futuro profissional.   
SARA AFONSO

Existe sempre uma pergunta à 
qual não conseguimos escapar 
e que está relacionada com o 
início deste projeto…
Tiago Guedes: Sim, claro. O 
projeto tem oito anos e veio 

mais tempo. No entanto, quando 
finalmente conseguimos os 
subsídios e percebemos que o 
filme ia entrar em pré-produção, 
então aí comecei a reescrever e 
tive a ajuda do Gilles Taurand. 
É o Paulo que traz o Gilles, até 
porque eu não o conhecia, mas 
eu senti necessidade e precisava 
de alguém, e como o Rui não 
podia, o Paulo sugeriu o Gilles 
e eu aceitei. Conheci o Gilles 
e trabalhámos um bocadinho 
nisso, mas depois ele começou 

a desenvolver uma versão e 
trabalhou numa direção que 
também não era a que eu queria. 
Finalmente, peguei nas versões 
todas e escrevi o argumento final, 
porque eu tinha na cabeça um tipo 
de filme que queria fazer…

Apesar de o filme se chamar «A 
Herdade», parece que existe 
aqui um sentido de herança, 
uma herança pessoal, do que 
somos em função dos pais e 
daquilo que herdamos deles e 

Há dez anos sem filmar cinema, 
Tiago Guedes tem agora a 
oportunidade de ver o seu filme 
«A Herdade» a ganhar a sua 
independência e a “viajar para 
fora”. Primeiro, saiu para os 
festivais de Veneza e Toronto, mas 
quando regressou a casa teve até 
honras do Presidente da República 
na sua antestreia. Com uma 
postura descontraída, de quem 
sabe ouvir e observar, o realizador 
de «Coisa Ruim», «Entre os Dedos» 
e a inesquecível série «Odisseia» 

TIAGO GUEDES
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como isso nos afeta no futuro…
TG: É completamente isso. E esse 
foi o tema para onde o quis levar 
porque a mim interessam-me 
essas zonas todas das heranças 
que recebemos, e estamos a falar 
de heranças emocionais e afetivas, 
e o que provocamos aos outros 
sem termos a mínima noção. Isso é 
um tema que me interessa.

Aliás, aquele primeiro plano 
dá-nos pistas para o que 
vem a seguir na vida do João 
Fernandes…
TG: Isso. Porque sem esse início tu 
não o perceberias. E eu não estou 
a querer justificá-lo com aquele 
episódio. Quero é dizer que tu és 
fruto de coisas que te acontecem e 
depois fazes o mesmo aos outros. 

Pois, e isso cola exatamente com 

a componente política do filme, 
porque também somos filhos desta 
geração muito patriarcal…
Completamente, e que agora 
estamos a mudar. 

Então, a experiência pessoal 
acaba por ajudar, não?
TG: Muito. Ajudou-me muito 
sentir. Aliás, das coisas que eu 
mais gostei no argumento do 
Rui era a forma como a nossa 
história se cruzava com a vida 
destas personagens, e isso eu 
gostei logo muito e sabia que 
queria capitalizar e usar muito 
essa forma. Estamos a falar de 
heranças, do que é que te chega e 
no que é que se vai transformar. 

É verdade que o papel do João 
Fernandes já estava pensado 
para o Albano Jerónimo?

TG: Não é que estivesse já 
definido, mas quando li o 
argumento disse ao Paulo [Branco] 
que em Portugal só estava a ver o 
Albano a fazer esta personagem. 
Conheço o Albano há muito 
tempo, e sempre gostei muito 
dele como ator. Nunca tinha 
tido a oportunidade de escrever 
um papel que achasse que lhe 
servia e este foi imediato, porque 
acho que o Albano tem todas as 
valências físicas e de postura que 
este personagem pede, mas depois 
também tem uma zona que tu não 
decifras e eu queria muito essa 
zona. 

É uma personagem sombria, 
mas parece que não deixamos 
de nos sentir também 
“atraídos” por ele…
TG: Exatamente. Isso é 

importante. Eu nunca o quis 
julgar, nunca o quis castigar, 
nunca o quis  salvar, nunca o 
quis transformar num herói e, 
portanto, foi nesta zona que 
andámos sempre, e foi engraçado 
porque, de acordo com o guião, 
mesmo quando começámos a 
rodar, ele era um bocadinho mais 
duro com a família, mas depois, 
de repente, na rodagem, fomos 
sentindo necessidade de ele ter 
um ou outro momento em que 
mostrava alguma ternura pela 
Leonor (Sandra Faleiro), pelos 
filhos, e pela Rosa (Ana Vilela da 
Costa). E então descobres aí uma 
zona em que não o descodificas, 
mas a verdade é que nós, pessoas, 
somos assim. Não és mau o tempo 
inteiro. És mau e bom. 

Neste filme temos também um 

outro lado da Revolução de 
Abril. Parece que tinha de ser 
feita, mas depois também não 
foi perfeita…
TG: Isso. Na verdade, é uma 
utopia que foi bonita. É um 
momento que foi fundamental 
para nós enquanto país, foi muito 
bonito, mas não se cumpriu o 
sonho todo que ela abarcava, e 
isso acho que a personagem do 
Leonel (João Vicente) reflete 
muito bem esse caminho. É um 
lado que normalmente não é 
muito visto, este lado dos que 
perderam. E esse nem é bem o 
caso do João Fernandes, porque 
ele é um sobrevivente e o que a ele 
lhe interessa é manter a terra. Ele 
passa por tudo. Ele adapta-se. É 
alguém que vai adaptar-se sempre. 
No entanto, representa também 
o lado destes grandes senhores 

que perderam, e perderam muito, 
e fugiram, a maior parte deles. E 
a Revolução não é muito vista por 
este prisma.

Por outro lado, durante o 
filme todo existe uma tensão 
iminente. [ALERTA SPOILER] 
Por exemplo, até ao fim não 
sabes o que o Joaquim (Miguel 
Borges) vai fazer… Ele mata-
se?  
TG: Lá está. A pergunta é essa. 
Para mim faz todo o sentido e eu 
podia ter sido bem mais explícito 
nisso; podia tê-lo enforcado, 
podia tê-lo posto num suicídio, 
mas eu quis muito que fosse um 
acidente, no sentido em que nunca 
teremos a certeza. Para o próprio 
João, para todos… ninguém tem a 
certeza. Eu acho que sim, mas não 
quero que as pessoas achem que 
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sim; quero que cada um faça o seu 
final.

A nível da montagem, o papel 
do Roberto Perpignani foi 
muito importante. Como foi 
essa interação com…
TG:… Alguém muito especial. Foi 
maravilhoso e foi fundamental. 
Porque quando passei o material 
todo ao Roberto, ele montou uma 
primeira parte em Itália, sem 
mim, mas eu fiz-lhe a passagem 
toda do material. Quando lhe 
passei o material, percebi que 
o material ou como eu o estava 
a passar, não tinha lá dentro o 
filme que eu queria fazer, mas 
ele percebeu-me muito bem e, 

por isso, ele ajudou-me muito e 
foi fundamental. Ele fez quase 
um trabalho como quando estás 
a peneirar ouro. Ele percebeu 
perfeitamente o caminho que eu 
queria e ajudou-me a descobri-lo. 

Esta realidade da nossa 
História, nem sempre é 
conhecida de forma realista 
a nível internacional. Talvez 
o Roberto Perpignani tenha 
ajudado a tornar o filme mais 
“universal”?
TG: O objetivo desse lado 
universal acho que está inerente 
à própria história do filme. O que 
o Roberto me ajudou a potenciar 
foi a dar a tal profundidade que 

eu queria dar às personagens. E 
queria que os tempos ganhassem 
uma dimensão… Não queria um 
filme que fosse uma sucessão de 
eventos. Queria que fosse um rio 
profundo que corre e que ninguém 
sabe muito bem para onde. Além 
de todas as imperfeições humanas, 
do João ser capaz disto e do seu 
contrário, e tu não perceberes 
porque é que a sua mulher aguenta 
o que aguenta, eu nunca quis 
explicar isso tudo. E o Roberto 
ajudou-me muito a arranjarmos 
a melhor forma de suster essa 
tensão, esses tempos e esse lado 
inexplicado. E isso foi intencional 
e ele foi maravilhoso a ajudar-me 
a encontrar isso. Sinceramente, 

o que eu acho que dá essa 
universalidade é isto. É essa 
ambiguidade das personagens. É o 
facto de tu leres o João Fernandes 
de um modo e a pessoa que estiver 
sentada ao teu lado lê-lo à maneira 
dela. Ou seja, não está escondido, 
é tudo muito claro, mas cada um 
vai interpretar à sua maneira. E 
isso é muito giro e eu gosto disso, e 
a literatura faz-te isso com grande 
facilidade. 

A Sandra Faleiro tem aqui uma 
exposição incrível… Como é 
que este papel veio ter com ela? 
TG: Conheço bem a Sandra do 
teatro. Já tinha visto muita coisa 
dela e já trabalhei com ela em 

teatro e conhecia muito este seu 
lado profundo, porque a Sandra, 
para além de ser uma mulher 
bonita, tem alegria e tristeza no 
olhar. Ela tem um lado muito 
profundo e às vezes muito triste. 
E eu queria isso para a Leonor. 
Queria uma Leonor que não fosse 
fácil de ler. Que fosse ambígua… 
Não foi um papel imediato como 
o do Albano. Chamei mais duas 
ou três pessoas para tirar dúvidas 
e fiz uma espécie de audições, 
mas para mim já estava muito 
apontado para a Sandra. Era mais 
uma questão de confirmar que a 
família funcionava. Por exemplo, 
os miúdos, eu já os juntei com o 
casal quando estava a escolher a 

atriz. Queria perceber como é que 
eles funcionavam juntos. 

Nesse campo, como é que 
uma criança, enquanto 
ator, consegue compreender 
algumas das atitudes bruscas 
que a personagem do Albano 
tem para com ele?
TG: Isso derivou até numa coisa 
engraçada que aconteceu durante 
a cena do cavalo [em que a criança 
está em cima do cavalo]. No início 
até foi problemático, porque ele 
primeiro estava muito gozão, a 
brincar, não estava a levar a sério, 
mas depois assustou-se mesmo e o 
Albano soube navegar isso de uma 
forma genial. Então, eu disse ao 
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diretor de fotografia [João Lança 
Morais] e ao som para filmarem 
e eles nem perceberam bem, mas 
o Albano percebeu e eu dei-lhe 
o sinal de que íamos continuar. 
Ele arranca, então, com a cena e 
aquele momento que tu tens é o 
miúdo genuinamente assustado, 
a quem o pai [Albano Jerónimo] 
está a dizer-lhe “Tu não podes 
ter medo”. E aí, tu agora sabendo 
desta informação, se o vires outra 
vez, vês que o Albano ainda está 
ali com calma e depois começa a 
perceber: “Ok, vou navegar isto” 
e pega nele e põe-no em cima do 
cavalo, e isso foi mágico. Foi o 
momento em que eu percebi que 

este drama, entre este pai e este 
filho, é central no filme, e que 
a minha cena de implosão final 
tinha que ser com este filho. É 
giro porque existia a intenção, 
mas não havia a forma como é que 
isso ia acontecer. Isto é, a cena já 
estava escrita para ser entre um 
pai duro a tentar ensinar o miúdo, 
mas aquela magia que acontece 
no arranque da cena eleva-a para 
outra zona. 

Em algum momento sentiste 
que este ia ser o filme que 
tinhas imaginado? 
TG: Não. Eu tinha uma intenção 
de um filme que eu acho que é este. 

Não sabia ao certo como é que eu 
ia lá chegar. Era navegar numa 
zona muito profunda e ambígua 
e não sabia bem no que estava a 
mexer. Daí eu dizer que o Roberto 
[Perpignani] foi fundamental 
a ajudar-me a sustentar isto. 
Nunca tive noção que fosse correr 
tão bem. Tu nunca tens, nem 
acreditas… então se estivermos a 
falar de festivais…

E como vai ser estar em Veneza 
a competir com nomes como 
Roman Polanski, Steven 
Soderbergh, Todd Philips, 
Pablo Larrain, etc.?
TG: Não sei (risos). Tu pensas 

sempre “ah, era tão giro se um 
dia isso acontecesse”, mas a 
verdade é que não acreditas, 
e principalmente Veneza, 
competição principal. Se for 
outra secção, se calhar tens 
essa esperança, mas não tens a 
verdadeira noção… Eu quando vi a 
lista dos realizadores, não queria 
acreditar. O quê? Soderbergh, 
Polanski, o Kore-eda. Não é 
possível, não pode ser. 

Gostavas de trabalhar “lá 
fora”?
TG: Eu gostava de filmar, ponto! 
Portugal é o que nós sabemos para 
filmar. Eu estive quase 10 anos 

sem filmar cinema. É muito difícil 
tu filmares. Lá fora ou cá dentro 
gostava mesmo era de filmar. 
Por isso, obviamente, espero 
que o facto de este filme ter esta 
visibilidade me permita filmar 
mais. 

E em fevereiro, talvez vos 
possamos ver nos Óscares? 
TG: [Gargalhada] Isso não sei. 
Ainda nem sabemos se é «A 
Herdade» que vai ser escolhida. 
Então aí nem quero pensar [Risos]. 
Mas digo-te uma coisa. Acho que 
Veneza tem essa importância. 
Ou seja, eu sei que a questão dos 
Óscares é muito mais global e 

universal. É uma indústria. Em 
Veneza é um misto, e o facto de lá 
estar é muito importante e muito 
abrangente.  

Entretanto, o Albano Jerónimo 
chegou e algo mais urgente surgiu: 
as suas chaves do carro estavam 
perdidas… precisamente no sofá 
em que Tiago Guedes estava 
sentado! No momento desta 
conversa, o Tiago Guedes ainda 
não sabia que o seu filme tinha 
sido selecionado para representar 
Portugal na corrida ao Óscar 
de Melhor Filme Estrangeiro. 
Parabéns a toda a equipa!  
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FESTIVAL DE 
VENEZA

A 76ª edição do festival de cinema 
mais antigo do mundo consagrou 
com o Leão de Ouro o filme que pode 
triunfar nos Óscares, foi palco de 
uma polémica protagonizada pela 
presidenta do júri e reconheceu o 
cinema de Pedro Almodóvar e Costa 
Gravas. Em Veneza aconteceu tudo 
aquilo que um grande festival deseja.

TIAGO ALVES
RODRIGO FONSECA



 Comecemos pelo princípio. O Fes-
tival de Veneza abriu com o pri-
meiro filme europeu do japonês 
Kore-eda Hirokazu. «La Verité» 
trouxe Juliette Binoche e Catheri-
ne Deneuve à passadeira vermelha 
do Lido, garantindo uma noite de 
abertura histórica com a exibição 
do primeiro filme que reuniu as 
duas maiores estrelas vivas do ci-
nema francês. Seria uma abertura 

perfeita em Cannes… mas aconte-
ceu em Veneza. TIAGO ALVES

Logo no início a realizadora ar-
gentina Lucrecia Martel afirmou 
ao que ia envolvendo-se numa po-
lémica que durou o festival todo 
e não se esgotou com a revelação 
do palmarés. A presidenta do júri 
declarou que não pretendia ce-
lebrar a exibição do cinema de 

Roman Polanski e recusou parti-
cipar num jantar organizado em 
torno da estreia de «J’Acuse» - o 
filme, baseado no caso Dreyfuss, 
foi considerado um dos melhores 
da competição e acabou por ser 
distinguido com o Leão de Prata 
equivalente ao Grande Prémio do 
Júri. O que motivou a declaração 
de Martel foi o processo que con-
denou o realizador por violação 

dita Haifaa Al-Mansour e a aus-
traliana Shannon Murphy) para a 
competição principal.

Um dos momentos marcantes do 
Festival foi a homenagem presta-
da a Pedro Almodóvar. O cineas-
ta espanhol que celebra 70 anos 
neste outono (25 de setembro) já 
ganhou dois Óscares com os filmes 
«Tudo Sobre a Minha Mãe» e «Fala 

de uma rapariga menor, em 1978, 
nos Estados Unidos. “Represento 
muitas mulheres que na Argenti-
na lutam por questões como esta 
e não quereria levantar-me para o 
aplaudir”. A seleção do filme sus-
citou diversas reações públicas 
contra um festival que programou 
um filme de um cineasta envolvi-
do num caso destes e só escolheu 
duas obras de realizadoras (a sau-

UM FESTIVAL PERFEITO

V E N E Z A
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com Ela» mas nunca conquistou 
um prémio nos principais festivais 
europeus (Cannes, Veneza e Ber-
lim). Este ano voltou ao Festival 
de Cannes com «Dor e Glória» mas 
foi Antonio Banderas o premiado 
na categoria de melhor ator. Al-
modóvar está muito associado ao 
Festival de Cannes – foi presidente 
do júri em 2017 e ao longo dos úl-
timos 20 anos apresentou ali qua-
se todos os seus filmes. Mas a sua 
carreira internacional começou 
em Veneza e nesta 76ª edição da 
mostra de cinema mais antiga do 
mundo foi homenageado com um 
Leão de Ouro pela sua carreira.

"Foi aqui que exibi «Maus Hábi-
tos», em 1983. Era muito difícil 
participar de um festival inter-
nacional", contou. Depois disso, 
em 1988, ele regressou ao festival 
com «Mulheres à Beira de Um Ata-
que de Nervos» e lembrou o que 
aconteceu nessa altura: "o júri era 
presidido pelo (cineasta italiano) 
Sergio Leone, que adorou o filme. 
Mas não ganhei. É irónico receber 
esse prêmio depois de 30 anos, e 
ver o filme ser exibido novamente. 
É um caso de justiça poética".
Ao ser questionado sobre como 
definiria sua carreira, Pedro Al-

modóvar foi sucinto. "Como rea-
lizador, mostro nos meus filmes a 
variedade de pessoas e situações 
que há na vida".

Foi um reconhecimento de carrei-
ra oportuno num festival que ficou 
marcado pela consagração de ou-
tro veterano do cinema europeu, 
o franco-grego Costa Gravas com 
o prémio Glory to the Filmaker. O 
momento permitiu exibir, fora da 
competição, o filme «Adults in the 
Room» sobre uma tragédia grega 
bem recente – a renegociação da 
divida grega, o resgate financei-
ro, a crise política, o conflito en-

tre o governo helénico e a troika 
(Banco Central Europeu, Comis-
são Europeia e Fundo Monetário 
Internacional), adaptando a obra 
homónima do ex-ministro das fi-
nanças Yanis Varoufakis.

A competição de Veneza procurou 
estrear alguns filmes que podem 
ganhar relevância na próxima 
temporada de prémios, como «Ad 
Astra», de James Gray, «Maria-
ge Story» de Noah Baumbach, 
«Joker» de Todd Phillips e «The 
Laundromat» de Steven Soder-
bergh – nos elencos destas qua-
tro obras estão Brad Pitt, Meryl 

Streep, Scarlett Johanson, Joa-
quin Phoenix, Scarlett Johansson 
e Adam Driver, com papéis que 
podem ser nomeados para os Ós-
cares.

Desde 2013 que a estratégia de 
marcar o início da temporada de 
consagração de cinema tem resul-
tado porque as carreiras comer-
ciais de «Roma», «Assim Nasce 
Uma Estrela», «A Forma da Água», 
«La La Land – Melodia de Amor», 
«Gravidade» e «Birdman ou (A 
Inesperada Virtude da Ignorância) 
começaram no Lido.

Este ano, o festival mais antigo do 
mundo voltou a indicar a produ-
ção norte-americana que deverá 
somar um número relevante de 
nomeações para os Óscares – tra-
ta-se de «Joker», uma produção 
Warner Brothers que foi consagra-
do com o Leão de Ouro [Foto pági-
na anterior].

Está tudo certo com Veneza onde 
a METROPOLIS viu as boas escolhas 
deste festival. Nas próximas pági-
nas dedicamos atenção aos filmes 
mais relevantes.

PEDRO ALMODÓVAR
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VENEZA

GLORIA MUNDI

A realizadora australiana Shannon Murphy estreia-se com um filme sobre 
o humor que é possível encontrar num momento de sofrimento. «Baby-
teeth» é uma história emocionante sobre uma adolescente gravemente 
doente que procura abraçar a vida. A atriz Eliza Scanlen interpreta Milla, 
esta jovem que efetua tratamentos de quimioterapia e após uma recaída 
apaixona-se por um pequeno delinquente que conhece, acidentalmente, 
numa estação de comboios. Os pais desaprovam a relação mas, lentamen-
te, percebem que ele pode ter uma influência positiva nas lutas que a filha 
trava. Um dos dois filmes realizados por mulheres exibido na competição 
principal de Veneza, é um retrato íntimo de uma família, mostrando as 
suas fraquezas, a dependência da automedicação e os mecanismos de for-
talecimento. Baseado na peça da dramaturga e atriz australiana Rita Kal-
nejais, este filme oferece um enredo com momentos radiosos e divertidos, 
mesmo quando lida com as situações mais sombrias ou difíceis. Milla é a 
figura mais jovem e mais madura desta história, uma personagem inspi-
radora num filme que lida com um tema difícil. Foi o momento emocional 
mais forte da competição. TIAGO ALVES

BABYTEETH

REALIZAÇÃO
SHANNON MURPHY

ESTRELAS
BEN MENDELSOHN 

 ESSIE DAVIS 
 ELIZA SCANLEN

AUSTRÁLIA, 2019 
120 MIN
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Robert Guédiguian não perdeu a sua revolta. O cineasta francês apresen-
tou-se na competição do Festival de Veneza com «Gloria Mundi», a história 
de uma família de classe baixa com dificuldades financeiras. O filme conta 
a história de um homem que regressa a Marselha após sair da prisão onde 
passou muitos anos a cumprir uma pena por um crime irrefletido na adoles-
cência. O filme divide-se em três núcleos familiares. A ex-mulher trabalha 
nos serviços de limpeza de um hospital, uma das sua filhas é uma vendedora 
numa loja e mãe de Gloria, um bebé recém-nascido, e a meia irmã gere uma 
loja de revendas. Estas personagens movimentam-se num contexto social 
e financeiro agressivo, refletindo no seu comportamento o mesmo desen-
canto que Guédiguian sente. Ele filma contra este mundo onde nem os laços 
familiares resistem a um individualismo frenético movido pelo dinheiro. 
Não há uma ideia de pertença, uma força que os agregue, algo coletivo que 
os mova. Foi o filme mais social da competição de Veneza e saiu premiado 
com uma Taça Volpi para melhor atriz (Ariane Ascaride). TA

REALIZAÇÃO
ROBERT GUÉDIGUIAN

ESTRELAS
ARIANE ASCARIDE,

JEAN-PIERRE DARROUSSIN
GÉRARD MEYLAN

FRANÇA, 2019 
106 MIN

54268-BABYTEETH _ - _
ACTRESS _ ELIZA _
SCANLEN _ _
CREDITS _ LISA _
TOMASETTI _ _ _ 1 _
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VENEZA

GUEST OF HONOUR

É sob a batida estrondosa do ‘reggaeton’ que a atriz de televisão chilena 
Mariana Di Girolamo dança à medida que vai interpretando «Ema», perso-
nagem criada pelo cineasta Pablo Larrain para o seu primeiro filme sobre 
uma mulher que vive uma jornada de autodescoberta e não consegue sus-
tentar o seu núcleo familiar. O filme é situado na cidade portuária chile-
na de Valparaíso onde Di Girolama contracena com o ator mexicano Gael 
Garcia Bernal que interpreta Gaston, o namorado, dançarino e coreógrafo 
deslocado no Chile. O jovem casal cria uma criança adotada que é obrigada 
a devolver aos serviços sociais após um grave acidente doméstico. Ema 
nunca aceita a decisão e esta rutura com o filho. Arrependida, tenta en-
contrar maneiras de o recuperar, encarando a resistência de um namorado 
que se revela dominador. Tema chave do filme: a família, as novas famí-
lias, a nova ordem, as famílias dos tempos atuais, famílias do mesmo sexo 
ou famílias com vários pais. E, claro, também é um filme sobre adoções 
falhadas. Trata-se do primeiro que Larrain realiza após «Jackie» (2016), 
sobre Jacqueline Kennedy. O realizador filma Ema como uma pessoa com-
plexa, irmã, amiga, filha, mãe, amante, esposa e dançarina. Uma pessoa 
solar em torno de quem todos gravitam, mas que queima aqueles que se 
aproximam em demasia. É um filme imperfeito no modo como constrói o 
mosaico de personagens em torno de Ema e na forma como as reorganiza 
numa nova ordem familiar, mas original na sua proposta. TA

EMA

REALIZAÇÃO
PABLO LARRAÍN

ESTRELAS
SANTIAGO CABRERA 

 MARIANA DI GIROLAMO 
 JOSEFINA FIEBELKORN 

CHILE, 2019 
102 MIN

O ator David Thewlis, interpreta um pai desesperado para entender as es-
colhas de sua filha adulta em «Guest of Honor», uma exploração de rela-
ções familiares marcadas por segredos ocultos. A filhe é Veronica, uma 
professora de música que saiu da prisão, e encontra um padre que prepara 
a homilia do pai. No decorrer das conversas, o padre (Luke Wilson) pede a 
Veronica (Laysla De Oliveira) que descreva o seu pai e ela relembra a vida 
dele. É um viúvo que trabalhava como inspetor de restaurantes e que não 
entendeu a decisão da filha de ser erradamente condenada por ter abusado 
de um aluno. Percebemos adiante que a jovem professora sentiu necessi-
dade de ser punida por um crime anterior que marca a história da família. 
Pai e filha conduzem as suas próprias investigações, um sobre o outro, em  
cinco momentos temporais diferentes. Atom Egoyam propõe uma trama 
muito consistente sobre a forma como a percepção dos acontecimentos 
pode estar errada e a memória se revela ardilosa. A suspeita e a culpa num 
melodrama com notas emocionais que fazem lembrar os filmes de Pedro 
Almodóvar. Egoyam é um realizador que escolhe sempre temas interes-
santes mas nem sempre os desenvolve de forma perceptível. Este é o seu 
filme mais consistente em muitos anos. TA

REALIZAÇÃO
ATOM EGOYAN 

ESTRELAS
LUKE WILSON  

DAVID THEWLIS 
TENNILLE READ

CANADÁ, 2019 
105 MIN
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VENEZA

THE PERFECT CANDIDATE

Estamos num lugar da Europa rural no final da Segunda Guerra Mundial. 
«The PaintedBird» é um conto sombrio sobro um rapaz que procura sobrevi-
ver em circunstâncias duras e cruéis cruzando-se com várias pessoas estra-
nhas. Baseado num romance de 1965 do romancista polaco Jerzy Kosinski, 
é filmado num preto e branco austero e impressivo e com a textura cinema-
tográfica que a película de 35 mm permite. O rapaz, que nunca é identifica-
do pelo nome próprio, é entregue pelos seus pais, judeus perseguidos, aos 
cuidados de uma mulher idosa que vive numa zona rural desolada. Quando 
ela morre, ele opta por partir em busca de um lugar seguro. Vagueia de vila 
em vila, onde encontra diversas pessoas que o acolhem – algumas supers-
ticiosas e cruéis, outras complacentes e gentis. Petr Kotlar interpreta esta 
vitima das atrocidades daqueles que vivem tempos difíceis num contexto de 
guerra. Ele sofre agressões brutais e é testemunha da violência praticada por 
civis e soldados. E nós somos testemunhas desses atos que são mostrados de 
forma muito crua com a intenção de provocar um desconforto tremendo em 
relação à forma como a natureza humana se revela numa situação destas. O 
filme com duração aproximada de três horas quase não é dialogado. O realiza-
dor checo Vaclav Marhoul escreveu o argumento e desenvolveu uma espécie 
de esperanto eslavo, de forma a evitar que aquelas personagens atrozes fos-
sem associadas aos polacos, russos ou ucranianos. Esta visão surpreendente 
e perturbadora sobre a II Guerra Mundial permite ver o pior da Europa em 
diversos momentos históricos. É um dos filmes marcantes desta edição do 
Festival de Veneza e um prémio teria sido importante para garantir uma dis-
tribuição mais alargada.. TA

THE PAINTED BIRD
REALIZAÇÃO

VÁCLAV MARHOUL
ESTRELAS

STELLAN SKARSGÅRD 
HARVEY KEITEL
 BARRY PEPPER 

REPÚBLICA CHECA, 2019 
169 MIN

Uma jovem médica procura mudar a mentalidade conservadora na Arábia 
Saudita em «The Perfect Candidate», o novo filme de Haifaa al-Mansour, a 
realizadora de «Mary Shelley», e que já tinha abordado as questões de gé-
nero no seu país em «O Sonho de Wadja». A candidata perfeita é Maryam, 
uma médica que trabalha numa pequena unidade de saúde e pretende can-
didatar-se a um emprego num hospital. O filme reflete logo uma das mu-
danças recentes na sociedade saudita – Maryam conduz o seu automóvel – 
mas a sua ambição profissional é travada quando não consegue embarcar 
para o Dubai porque não consegue entregar a tempo um documento com 
a permissão de viagem assinada pelo pai, algo que é decisivo para sair do 
país. Estes revés leva-a a candidatar-se ao conselho municipal, assumindo 
como motivo da campanha o objetivo de pavimentar a estrada degradada 
que serve o centro de saúde onde trabalha. Haifaa al-Mansour manifesta 
através deste filme um desejo de que mais mulheres participem na política 
e sejam membros ativos na sociedade saudita, mesmo sabendo que é difícil 
porque as famílias não querem que elas assumam papéis que impliquem 
exposição púbica. É um filme pertinente no percurso desta realizadora, 
a primeira mulher saudita a ganhar voz através do cinema, e desenvolve 
uma história sobre uma realidade especifica mas que permite refletir so-
bre questões relacionadas com igualdade de oportunidades que são rele-
vantes e atuais em qualquer parte do mundo.TA

REALIZAÇÃO
HAIFAA AL-MANSOUR 

ESTRELAS
NORA AL AWADH  

DAE AL HILALI 
MILA AL ZAHRANI 

ARÁBIA SAUDITA, 2019 
101 MIN
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VENEZA

A LAVANDARIA

No seu primeiro filme dirigido fora do Japão, o cineasta Kore-eda Hirokazu 
viajou para Paris onde teve o privilégio de dirigir as duas atrizes mais rele-
vantes do cinema francês num drama repleto de tensões familiares. Catheri-
ne Deneuve e Juliette Binoche contracenam como mãe e filha com um frágil 
relacionamento marcado por questões mal resolvidas no passado. Deneuve 
interpreta uma famosa atriz francesa que publica o seu primeiro livro de me-
mórias onde descreve episódios que reabrem feridas emocionais na sua filha 
que é desempenhada por Juliette Binoche. É um drama familiar que também 
reflete sobre questões do cinema e a forma como se representa a verdade do 
ponto de vista artístico e como se assume a verdade num plano mais pessoal. 
Kore-eda é conhecido pelo seu trabalho focado na família, incluindo o acla-
mado «Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões», que ganhou a Palma 
de Ouro no Festival de Cannes no ano passado. Deneuve interpreta uma atriz 
egocêntrica que se recusa a pedir desculpas pelos seus erros. É um papel que 
fala de muitas questões relacionadas com a vida de uma atriz de cinema e 
basta-lhe assumir as diversas situações. Binoche é uma argumentista de cine-
ma, uma personagem menos colada ao seu percurso cinematográfico. As duas 
atrizes contracenam pela primeira vez e é uma prazer vê-las em conjunto. 
Esse é um dos trunfos do filme de Kore-eda que não perdeu elegância, humor 
e subtileza ao filmar na Europa ou numa língua estranha. TA

LA VÉRITÉ

REALIZAÇÃO
HIROKAZU KOREEDA

ESTRELAS
CATHERINE DENEUVE 

JULIETTE BINOCHE
ETHAN HAWKE 

FRANÇA/JAPÃO, 2019 
106 MIN

Um ano depois de ter conquistado o Leão de Ouro com «Roma», a produ-
tora Netflix ressurgiu no festival de Veneza com três produções na sele-
ção principal. «A Lavandaria» de Steven Soderbergh era o que suscitava 
maior curiosidade, desde logo pelo elenco onde surgem Meryl Streep, Gary 
Oldman, Antonio Banderas e Sharon Stone. O filme aborda o célebre caso 
dos papéis do Panamá relativa à divulgação de 11 milhões de documentos 
confidenciais da sociedade de advogados Mossack Fonseca com informa-
ção sobre as aplicações de mais de 214 mil empresas em paraísos fiscais. 
A divulgação destes documentos na internet, em 2016, desencadeou um 
escândalo global revelando a identidade de muitas empresas e pessoas que 
fugiram aos impostos transferindo os rendimentos para empresas de fa-
chada localizadas em offshores. Soderbergh adotou uma narrativa expli-
cativa, semelhante à que vimos no filme «A Queda de Wall Street» (2007), 
de Adam McKay, sobre a crise financeira. Oldman e Banderas interpretam 
os advogados Jurgen Mossack e Ramon Fonseca num registo ironicamen-
te didático e vão mostrando como se processa a transferência de capitais 
ou as complexidades processuais desta forma de enriquecimento. Para-
lelamente, seguimos o rasto do dinheiro sem cor, passando pela China, 
Estados Unidos, México e terminando no Caribe, onde descobrimos algu-
mas personagens que utilizam expedientes ilegais para enriquecer. É uma 
comédia sombria que transforma uma procedimento financeiro imoral 
numa piada. É um filme televisivo de Soderbergh, no sentido em que o 
realizador optou por filmar muitas cenas em estúdio ou interiores, numa 
dimensão pouco cinematográfica. TA

REALIZAÇÃO
STEVEN SODERBERGH 

ESTRELAS
GARY OLDMAN  
MERYL STREEP 

SHARON STONE
ESTADOS UNIDOS, 2019 

95 MIN
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VENEZA

AD ASTRA

Seguem firmes e fortes as núpcias de encanto entre Veneza e a Netflix, que 
veio este ano não com os traços de melodrama de «Roma», mas com cicatrizes 
de um fim de relação. Depois de dez anos a serviço dos Vingadores, no papel 
da Viúva Negra, da Marvel, Scarlett Johansson deixou qualquer super-he-
roísmo de lado ao compor a fragilizada figura da atriz de teatro Nicole em 
«História de um casamento», drama que fez o Lido conhecer talentos até hoje 
nunca vistos na estrela nova-iorquina de 34 anos. Simbolo de beleza na moda 
e nas telas, Scarlett vai ao fundo do poço afetivo no novo filme do diretor 
Noah Baumbach (de «A Lula e a Baleia»), aplaudido várias vezes ao longo da 
sua projeção para a imprensa, na luta pelo Leão de Ouro. A atuação de Scar-
lett e a do ator Adam Driver (o vilão Kylo Ren, neto de Dath Vader, em “Star 
Wars”) nesta trama sobre a desagregação de um casal arrancou lágrimas e 
elogios do público veneziano.  Baumbach falou no evento que a força dos seus 
diálogos, elogiada em uníssono no Lido, não seria notada se não tivesse uma 
atriz como Scarlett. Segundo o gossip, ele construiu o argumento a partir de 
suas próprias experiências ao se separar da atriz Jennifer Jason Leigh (de 
«Os Oito Odiados»), com quem viveu de 2005 a 2013.  Em «História de um 
casamento», Scarlett é uma estrela dos palcos que largou uma promissora tra-
jetória no audiovisual para ser a parceira de criação do diretor teatral Charlie. 
A luta dos dois pela custódia do filho rende sequências de desabafo capazes de 
causar um engasgo. RODRIGO FONSECA

MARRIAGE STORY

REALIZAÇÃO
NOAH BAUMBACH 

ESTRELAS
MERRITT WEVER  

SCARLETT JOHANSSON 
 ADAM DRIVER  

ESTADOS UNIDOS, 2019 
136 MIN

Só o facto de trazer a melhor atuação de Brad Pitt em toda a sua carreira 
já seria o suficiente para esta sci-fi, com ecos de Joseph Conrad e o seu 
“The heart of darkness”, ser respeitada como algo mais do que um entre-
tenimento de luxo. Mas há, além de uma atuação irretocável, uma leva de 
sequências de ação regadas a adrenalina, em especial um combate de seu 
personagem contra cobaias assassinas. Pitt voou ao espaço, das telas do 
Festival de Veneza para os confins do Cosmos, à frente desta ficção cien-
tífica produzida pelo astro em parceria com o brasileiro Rodrigo Teixeira, 
que espalhou tensão na luta pelo Leão de Ouro de 2019. Embora aceite, 
sem medo, o rótulo de herói, nesta aventura sobre um astronauta singra 
as estrelas em busca do seu pai (Tommy Lee Jones), o ator americano de 
55 anos se esquivou de perguntas acerca de seu status de símbolo sexual, 
num corpo a corpo com a imprensa internacional. Na direção, o cineasta 
James Gray demonstra uma doçura incomum à sua assinatura de azedu-
me, mas não perde o foco autoral na sua investigação sobre almas desloca-
das. No filme, Pitt encarna o oficial Roy McBride, recém-recuperado de um 
acidente envolvendo uma queda a meio a uma operação na órbita da Terra. 
Ao recuperar a sua saúde, ele recebe a notícia que o seu pai, desaparecido 
há 16 anos, pode estar vivo. Mas o paradeiro dele está ligado a um possível 
desastre envolvendo ondas de raios cósmicos. RF

REALIZAÇÃO
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MARTIN EDEN
Rodado em Cuba e nas Ilhas Canárias, a longa narra a história real de espiões 
cubanos em solo americano, que revela os tentáculos de uma rede de espiona-
gem na Flórida com ramificações na América Central e com o consentimento 
do governo dos EUA. Nos anos 1990, quando grupos contrários a Fidel Castro 
realizaram ataques terroristas em Cuba, o governo cubano vingou-se envian-
do agentes que se infiltraram nessas organizações. No elenco estão a espa-
nhola Penélope Cruz, o mexicano Gael García Bernal, o argentino Leonardo 
Sbaraglia, o brasileiro Wagner Moura e Edgar Ramírez, da Venezuela - sendo 
que, na produção, está o carioca Rodrigo Texeira e sua RT Features. A trama 
é inspirada no livro "Os últimos soldados da Guerra Fria", do escritor mineiro 
Fernando Morais - fala sobre um grupo de espiões cubanos nos EUA, numa 
militância em prol das ideias socialistas de Fidel Castro. Vencedor do prémio 
de melhor diretor em Cannes em 2016, com «Personal Shopper», Olivier As-
sayas, hoje um dos mais prolíficos diretores da Europa, com boa aceitação de 
público e crítica dentro e fora de sua terra natal, a  França, é o realizador res-
ponsável por esta divertida narrativa. Todo o respeito de que desfruta parece 
ter se ampliado pelo bom acolhimento a «Wasp Network», no qual ele funde 
imagens de arquivo com situações dos anos 1990 recriadas na Havana dos 
dias atuais, com fina ironia. A forma de narrar parece um almanaque, explo-
rando com tensão e humor detalhes dos planos mirabolantes dessa esquadra 
armada de 007s de Cuba. RF

WASP NETWORK
REALIZAÇÃO
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ESTRELAS
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FRANÇA, 2019 
123 MIN

O realizador italiano Pietro Marcello é conhecido por fazer documentários 
difíceis de classificar, bem diferentes do filme  que o levou ao festival de 
Veneza. «Martin Eden» é uma adaptação de um romance de Jack London, 
uma das primeiras celebridades literárias da era moderna. O romance que 
London escreveu, em 1909, durante uma viagem à volta do mundo num 
veleiro, é sobre um jovem proletário autodidata que procura afirmar-se 
como escritor, e foi publicado em capítulos numa revista antes de ser edi-
tado em livro. O Martin Eden de London era um marinheiro californiano, 
não tinha dinheiro para estudar, e logrou singrar. «Martin Eden» de Pietro 
Marcello capta essa personagem só que ele reside em Nápoles numa época 
mal determinada mas que conseguimos identificar com o momento em 
que as forças fascistas ascenderam ao poder em Itália, antes da II Guerra 
Mundial. É um filme que baralha as coordenadas autorais e históricas para 
falar do nosso tempo, da intolerância, luta de classes, anarquia, individua-
lismo extremado, através da história de superação de um herói clássico. 
Marcello confirma-se como um realizador quase ilógico com talento para 
criar tramas visuais e musicais ricas em torno das suas ideias narrativas. 
O filme foi justamente premiado com a Taça Volpi para melhor ator, o que 
pode ser visto como uma celebração da energia radical do desempenho de 
Luca Marinelli. TA

REALIZAÇÃO
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LUCA MARINELLI  
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 VINCENZO NEMOLATO
ITÁLIA, 2019 

129 MIN
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Veneza concedeu o Grande Prémio do Júri ao tão esperado filme de Ro-
man Polanski, «J’accuse», que foi aplaudido com fervor ao fim de sua pro-
jeção e garantiu a seu elenco e a seus produtores uma ovação quando estes 
entraram na sala de conferências de imprensa. Aos 86 anos, o realizador 
franco-poloca não compareceu à sessão. Impedido de sair da França, onde 
vive, por um processo judicial derivado de uma acusação de abuso sexual 
de uma menor, Polanski teve o seu nome apedrejado, no início do festival, 
por grupos feministas que condenaram a inclusão do filme em concurso. A 
própria presidente do júri de 2019, a cineasta argentina Lucrecia Martel, 
revelou o seu desconforto, recusando-se a ver a longa na sessão de gala, 
para não ter que aplaudir, ainda que simbolicamente, o realizador.  Apesar 
disso, «J’Accuse» inflamou e encantou a plateia pelo seu requinte visual 
(em especial nos rigorosos enquadramentos da fotografia de Pawel Edel-
man) e pelo contundente debate que abre sobre deveres, direitos e into-
lerâncias na Lei. Escrito por Robert Harris a partir do romance (da sua 
própria autoria) “An officer and a spy”, a longa revive o Caso Dreyfus: um 

J’ACCUSE
REALIZAÇÃO
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132 MIN

escândalo que assolou França no fim do século XIX. Em 1894, o oficial Al-
fred Dreyfus (papel do galã Louis Garrel) foi preso, sob uma falsa acusação 
de traição, alimentada por uma histeria antisemita no exército francês. 
Um ex-professor do oficial, o coronel Georges Picquart (vivido pelo vence-
dor do Oscar Jean Dujardin, de «O Artista»), fará de tudo para provar que 
sua prisão é injusta. Os seus esforços vão mobilizar o notório escritor Émi-
le Zola (1840-1902), que escreve uma carta pública contra a postura into-
lerante da Justiça. “Dreyfus viveu um inferno durante dez anos de uma 
prisão injusta. Mas eu, sendo francês, só vim a descobrir essa história, 
em todos esses detalhes, fazendo esse filme”, disse Garrel, que esbanjou o 
seu italiano na conversa com os jornalistas internacionais, para ser gentil 
com o seu anfitrião, o povo de Veneza, sendo aplaudido pelo gesto. “Vocês 
deveriam aplaudir o meu professor de italiano”. RF
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Um dos filmes mais esperados do ano, sobretudo após sua coroação com 
o Leão de Ouro de 2019, “Joker” atraiu uma fila de nerds para a terra das 
gondôlas. Inspirado nas HQs da DC Comics, esse thriller é produzido pelo 
mítico Martin Scorsese (de «Taxi Driver»), com direção de Todd Phillips 
(da trilogia “A Ressaca”), sobre o arqui-inimigo do Batman. O Palhaço do 
Crime, que já contou com o talento de César Romero (na série do Homem-
Morcego dos anos 1960), de Jack Nicholson (em 1989) e de Heath Legder 
(em 2008, numa atuação coroada postumamente com o Oscar de melhor 
actor secundário), dispõe agora do carisma de Joaquin Phoenix. Mas a ver-
são que vai às telas é mais sombria que a encarnação do vilão nos quadri-
nhos, onde foi criado em 1940, por Jerry Robinson. De Veneza, Joker vai 
para o Festival de Toronto, no Canadá, e estreia a 3 de outubro na cena in-
ternacional. Em Veneza uma horda de fãs do personagem com t-shirts que 
replicam as suas feições na capa de uma aclamada novela gráfica: “A piada 
mortal”, de Alan Moore. “O Joker nunca foi idealizado como um psicopata 
e sim como um palhaço que acredita ser um génio do crime”, disse Robin-
son, numa entrevista de 2008, três anos antes da sua morte, dando a deixa 
para um conceito que Phoenix optou por subverter. "Arte é para desestabi-
lizar", disse o ator à METROPOLIS semanas antes de começar as filmagens 
de “Joker”. "Gosto de papéis que fogem do óbvio". Phoenix colocou no chi-
nelo uma legião de atores que chegaram a ser cotados para o papel: Paul 

JOKER
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Bettany (o albino Silas de «O código Da Vinci»), Hugo Weaving (o Agente 
Smith de «Matrix») e Crispin Glover (o George McFly de «Regresso ao Fu-
turo»). “Desconstruir a figura clássica do herói de ação: essa tem sido a 
minha premissa... eu embarco nela feliz, para poder subverter convenções 
do cinema", disse Phoenix à Metrópolis, em Cannes, de onde saiu coroado 
com o prémio de melhor interpretação masculina, em 2017. A leitura de 
Phillips se passa em 1981. Nela, Bruce Wayne é um garoto e Arthur Fleck, 
o papel de Joaquin, é um comediante que trabalha como palhaço nas ruas 
e em hospitais de crianças. Mas ele tem distúrbios mentais (expressos na 
forma de uma risada descontrolada) que se agravam conforme a sua car-
reira naufraga, a mãe adoece e um apresentador de TV (Robert De Niro, 
numa participação genial) faz troça de sua imagem. Conforme se afoga na 
loucura, mudando o seu visual para os cabelos esverdeados do Joker, Fleck 
vai contabilizando agressões, com direito a cabeças esmagadas e pessoas 
baleadas. Cada cabeça cortada, nesse País das Maravilhas gótico que é Go-
tham, o Joker mais se empodera, vingando todos os arlequins do mundo, 
ao emprestar o choro de pierrot a toda a Gotham e ao pequeno Bruce. Na 
fotografia de Lawrence Sher, Gotham é âmbar e suada, como um filme de 
Sidney Lumet, pois todo dia é «Um dia de Cão» nessa metrópole que ainda 
não encontrou o seu cruzado de capa, mas já tem um Palhaço do Crime 
para chamar de seu. RF

 60  61METROPOLIS OUTUBRO 2019METROPOLIS OUTUBRO 2019



É difícil manter-se a par das estreias mais 
sonantes do universo televisivo? Não desespere, 
a METROPOLIS  fez o seu trabalho de casa e 
preparou um mega-especial sobre o que aí vem 
no pequeno ecrã. Pegue no series guide, no 
trakt.tv, ou no bloco de notas, e aponte já as suas 
séries favoritas para não perder um episódio.

SARA QUELHAS

RENTRÉE DE TV: 
56 SÉRIES PARA TER DEBAIXO DE 

OLHO



seguiram o modelo de outros 
players internacionais: os canais 
TVCines e Séries têm o NOS Play, 
o AXN lançou o AXN Now e a FOX 
tem o FOX Play. Há ainda que 
destacar o exemplo da RTP, que tem 
apostado forte na ficção nacional e 
disponibiliza as suas séries no RTP 
Play.

Perante tamanha oferta, o difícil 
é escolher e encontrar tempo 
para assistir a tudo. Fique com 
as principais 56 novas séries da 
rentrée televisiva.

Enquanto o mundo lá fora compete 
acerrimamente no streaming, 
com a Disney e a Apple a entrarem 
brevemente na corrida, quem 
ganha são os fãs de séries. E os 
portugueses, cansados de serem 
espectadores de bancada, estão 
agora na linha da frente para 
assistir aos principais sucessos da 
televisão. 

Depois de Netflix e Amazon 
Prime assentarem arraiais, 2019 
trouxe a HBO, ainda a tempo de 
devorar a última temporada de 
«A Guerra dos Tronos», e também 
os canais do cabo se têm sabido 
adaptar às novas tendências. Além 
de estrearem agora os episódios 
mais cedo, muitas vezes ao mesmo 
tempo que os Estados Unidos, 

regressa a casa e tenta readaptar-
se à vida adulta, na cidade costeira 
e claustrofóbica a que já chamou 
casa…

Batwoman
HBO Portugal, 7 de outubro
De: Caroline Dries, Greg Berlanti
Com: Ruby Rose, Meagan Tandy, 
Camrus Johnson

Três anos depois de o bilionário 
Bruce Wayne e o seu Batman 
desaparecerem, a sua prima Kate 
Kane (Rose) tenta fazer justiça em 
Gotham como Batwoman.

Broke
CBS, A definir
De: Alex Herschlag
Com: Pauley Perrette, Jaime Camil, 

Natasha Leggero

Depois de o seu pai endinheirado 
deixar de o sustentar, Javier 
(Camil) e a mulher Elizabeth 
(Leggero) aparecem à porta da irmã 
dela (Perrette), uma mãe solteira 
com uma vida humilde.

Catherine the Great
HBO Portugal, 21 de outubro
De: Nigel Williams
Com: Helen Mirren, Jason Clarke, 
Joseph Quinn

Entre escândalo, intriga e conflito, 
a imperatriz russa Catarina, 
a Grande (Mirren) desenvolve 
uma relação única com Grigory 
Potemkin (Clarke), na construção 
da Rússia moderna.

Council of Dads
NBC, A definir
De: Joan Rater, Tony Phelan
Com: Sarah Wayne Callies, Clive 
Standen, Tom Everett Scott

Um pai com quatro filhos, com o 
futuro todo planeado, vê a sua vida 
sofrer uma reviravolta quando lhe 
é diagnosticado um cancro. Liga 
então aos seus melhores amigos 
para serem pais de “reserva”.

Daybreak
Netflix, 24 de outubro
De: Brad Peyton, Aron Eli Coleite
Com: Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, 
Austin Crute

Animação sobre Josh (Ford), um 
estudante que está à procura da 

Almost Family
FOX Internacional, 2 de outubro
De: Annie Weisman
Com: Brittany Snow, Emily 
Osment, Megalyn Echikunwoke

Filha única toda a vida, Julia 
Bechley (Snow) descobre que o pai 
(Hutton), médico de fertilidade, 
usou o seu próprio esperma várias 
vezes, pelo que terá cerca de 100 
meios-irmãos.

Back to Life
Showtime, 6 de outubro
De: Laura Solon, Daisy Haggard
Com: Daisy Haggard, Geraldine 
James, Richard Durden

Depois de 18 anos atrás das 
grades, Miri Matteson (Haggard) 

NANCY DREW
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sua namorada numa realidade pós-
apocalíptica. Conta com a ajuda da 
inadaptada Angelina (Lind) e do 
ex-bully Wesley (Crute).

Defending Jacob
Apple TV+, A Definir
De: Mark Bomback
Com: Chris Evans, Michelle 
Dockery, Jaeden Martell

Minissérie baseada no bestseller do 
New York Times com o mesmo nome, 
publicado em 2012. Um pai tem de lidar 
com as acusações de que o seu filho, de 
apenas 14 anos, é um assassino.

Deputy
FOX Internacional, 2020
De: Will Beall, David Ayer
Com: Stephen Dorff, Yara 
Martinez, Brian Van Holt

Quando o xerife do condado de 
Los Angeles morre, uma regra 
arcaica e forjada no Velho Oeste 
destina o trabalho ao homem 
mais improvável. Este lidera uma 
equipa ambiciosa, mas bastante 
complicada.

Dickinson
Apple TV+, 1 de novembro

De: Alena Smith
Com: Hailee Steinfeld, Jane 
Krakowski, Toby Huss

Abordagem ao universo de Emily 
Dickinson, numa época repleta 
de constrangimentos sociais e de 
género, assim como familiares, da 
perspetiva de uma escritora que 
não se sente integrada no tempo 
em que vive.

Dollface
Hulu, 15 de novembro
De: Jordan Weiss
Com: Kat Dennings, Brenda Song, 

Shay Mitchell

Depois de o namorado de longa 
data pôr termo à relação, uma 
jovem mulher tenta reaproximar-
se das amigas que perdeu durante 
o relacionamento.

Dublin Murders
Starz, 10 de novembro
De: Sarah Phelps
Com: Killian Scott, Sarah Greene, 
Tom Vaughan-Lawlor

Série criminal baseada na obra 
literária de Tana French. Rob Reilly 

(Scott) e Cassie Maddox (Greene) 
têm de investigar o homicídio de 
uma jovem rapariga em Dublin, na 
Irlanda.

Duncanville
FOX Internacional, A Definir
De: Amy Poehler, Mike Scully, Julie 
Thacker
Com: Amy Poehler, Ty Burrell, Riki 
Lindhome

Esta série de animação tem como 
personagem central Duncan Harris 
(voz de Amy Poehler!), um rapaz 
normal de 15 anos, a sua família e 

os seus amigos.

FBI: Most Wanted
CBS, A Definir
De: René Balcer
Com: Julian McMahon, Keisha 
Castle-Hughes, Kellan Lutz

Spin-off da série «FBI», criada por 
Dick Wolf, onde as personagens 
foram introduzidas. Uma divisão 
do FBI é incumbida de localizar e 
capturar criminosos da lista dos 
Mais Procurados do FBI.

FOR LIFE

 66  67METROPOLIS OUTUBRO 2019 METROPOLIS OUTUBRO 2019

RE NTRÉ E 2019 RE NTRÉ E 2019



Filthy Rich
FOX Internacional, Janeiro de 2020
De: Tate Taylor
Com: Kim Cattrall, Gerald 
McRaney, Aubrey Dollar

Os herdeiros de uma bem-sucedida 
família de negócios organiza 
um plano para agarrar parte da 
fortuna. A família tem uma rede 
de televisão cristã, e uma tragédia 
traz ao de cima o pior dos seus 
elementos.

For All Mankind
Apple TV+, 1 de novembro
De: Ronald D. Moore, Matt 
Wolpert, Ben Nedivi
Com: Joel Kinnaman, Michael 
Dorman, Wrenn Schmidt

sua idade. Mas será a relação tudo 
o que aparenta?

Indebted
NBC, A Definir
De: Dan Levy
Com: Adam Pally, Abby Elliott, Fran 
Drescher

Dave (Pally) e Rebecca (Elliott) 
estão preparados para começar 
uma nova vida. O problema é 
quando os pais dele aparecem sem 
avisar e falidos, deixando o casal 
sem alternativa e no meio do caos.

Katy Keene
The CW, 2020
De: Roberto Aguirre-Sacasa, 
Michael Grassi

A série explora uma História 
alternativa: o que teria acontecido 
caso a corrida ao Espaço nunca 
tivesse terminado. No drama, a 
Rússia consegue colocar o primeiro 
homem em solo lunar.

For Life
ABC, 2020
De: Hank Steinberg
Com: Nicholas Pinnock, Indira 
Varma, Joy Bryant

Um prisioneiro torna-se um 
advogado e batalha para evitar 
a sua sentença de morte por um 
crime que não cometeu.

Giri/Haji
Netflix, A Definir

Com: Lucy Hale, Ashleigh Murray, 
Camille Hyde

Baseada na personagem das 
Archie Comics, sendo um spin-
off de «Riverdale». Um grupo 
de aspirantes a artistas tenta 
alcançar o sucesso na Broadway, na 
passerelle e no estúdio de gravação.

Limetown
Facebook Watch, 16 de outubro
De: Zack Akers, Skip Bronkie
Com: Jessica Biel, Stanley Tucci, 
Marlee Matlin

Inspirada por um podcast com 
o mesmo nome, a série foca Lia 
Haddock (Biel), uma jornalista 
da rádio APR, à medida que ela 
desvenda o mistério por detrás do 
desaparecimento de 300 pessoas.

Lincoln
NBC, 2020
De: Mark Bianculli, VJ Boyd
Com: Russell Hornsby, Arielle 
Kebbel, Michael Imperioli

Um criminologista forense, Lincoln 
Rhyme (Hornsby) reformado 
junta-se a uma detetive jovem e 
ambiciosa para tentarem capturar 
alguns dos criminosos mais 
perigosos da América.

Living with Yourself
Netflix, 18 de outubro
De: Timothy Greenberg
Com: Paul Rudd, Aisling Bea, 
Desmin Borges

Um homem (Rudd) passa por um 
tratamento experimental para 
melhorar a sua vida, mas acaba 
por ser substituído por uma nova e 
mais avançada versão de si próprio.

Looking for Alaska
Hulu, 18 de outubro
De: Josh Schwartz, Stephanie 
Savage
Com: Charlie Plummer, Kristine 
Froseth, Denny Love

De: Joe Barton
Com: Takehiro Hira, Kelly 
MacDonald, Yosuke Kubozuka

Um detetive de Tóquio procura 
incansavelmente em Londres pelo 
seu irmão desaparecido, que se viu 
envolvido com a perigosa Yakuza e 
foi acusado de homicídio.

Gold Digger
BBC One, A Definir
De: Marnie Dickens
Com: Julia Ormond, Ben Barnes, 
Alex Jennings

Após vários anos a colocar as 
necessidades dos outros à frente 
das suas, uma mulher envolve-se 
com um homem com metade da 

Minissérie baseada no livro com 
o mesmo nome, publicado em 
2005 por John Green. Um recém-
chegado à escola fica encantado 
com uma estudante, Alaska 
(Froseth).

Modern Love
Amazon, 18 de outubro
De: John Carney
Com: Anne Hathaway, Tina Fey, 
Dev Patel

Série de antologia baseada na 
coluna do New York Times que 
explora relações, amor e a conexão 
humana.

Mrs. Fletcher
HBO Portugal, 27 de outubro
De: Tom Perrotta
Com: Kathryn Hahn, Jackson 
White, Casey Wilson

Eve Fletcher (Hahn) está 
divorciada e numa crise de meia-
idade. Ela decide que quer mudar 
e experiencia um novo despertar 
sexual, ao mesmo tempo que o 
filho começa o seu percurso na 
faculdade.

Mundos Paralelos
HBO Portugal, 4 de novembro
De: Jack Thorne
Com: Dafne Keen, Ruth Wilson, 
James McAvoy

A busca de Lyra (Dafne) por um 
amigo desaparecido desmascara 
um enredo sinistro que envolve 
crianças raptadas, e se transforma 
numa mágica e misteriosa aventura 
entre universos paralelos.

My Glory Was I Had Such Friends
Apple TV+, A Definir
De: Amy Silverstein
Com: Jennifer Garner

Inspirado pelo livro de memórias, 
com o mesmo nome, de Amy 
Silverstein, retrata a história de 
uma mulher (Garner), que procura 
o apoio dos amigos quando se 

BROKE
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prepara para um transplante.

Nancy Drew
The CW, 9 de outubro
De: Josh Schwartz, Stephanie 
Savage, Noga Landau
Com: Kennedy McMann, Tunji 
Kasim, Alex Saxon

Os planos universitários de Nancy 
Drew (McMann) ficam em pausa 
quando ela acaba envolvida num 
mistério assombrado, em que ela 
e os amigos são testemunhas e 
suspeitos de um crime.

NeXt
FOX Internacional, A Definir
De: Manny Coto 
Com: John Slattery, Fernanda 
Andrade, Michael Mosley

Um antigo CEO das tecnologias 
junta-se a um agente de 
Cibersegurança para travar 
uma emergência de Inteligência 
Artificial.

Outmatched
FOX Internacional, Janeiro de 2020
De: Lon Zimmet 
Com: Jason Biggs, Maggie Lawson, 
Tisha Campbell-Martin

Um casal de Atlantic City, Nova 
Jérsia, tenta “sobreviver” à rotina 
e criar quatro crianças – três das 
quais são consideradas autênticos 
génios.

Party of Five
Freeform, Janeiro de 2020
De: Amy Lippman, Christopher 
Keyser
Com: Brandon Larracuente, Emily 
Tosta, Niko Guardado

Segue os irmãos Buendia, que têm 
de tomar conta uns dos outros 
depois de os pais serem deportados 
para o México.

Raising Dion
Netflix, 4 de outubro
De: Carol Barbee

Com: Alisha Wainwright, Ja'Siah 
Young, Michael B. Jordan

Uma mãe solteira e viúva descobre 
que o filho tem superpoderes e 
tenta perceber como o pode criar em 
segurança e com responsabilidade.

Ratched
Netflix, A Definir 
De: Evan Romansky, Ryan Murphy
Com: Sarah Paulson, Jon Jon 
Briones, Finn Wittrock

Continuação da narrativa da 
enfermeira de «Voando Sobre Um 
Ninho de Cucos» (1975), numa 
história de origem com início em 
1947. Mostra a transformação da 
personagem num “monstro” sem 
escrúpulos.

Reprisal
Hulu, 6 de dezembro
De: Josh Corbin
Com: Abigail Spencer, Rodrigo 
Santoro, Mena Massoud

Uma femme fatale, depois de ser 
deixada para morrer, conduz 
uma campanha vingativa contra 
um gangue bombástico e muito 
perigoso.

See
Apple TV+, 1 de novembro
De: Steven Knight
Com: Jason Momoa, Alfre 
Woodard, Yadira Guevara-Prip

No futuro, a humanidade 
perdeu a visão e a sociedade 
tem de encontrar novas formas 
de interagir, construir, caçar e 
sobreviver. Entretanto, um par de 
gémeos muda o jogo…

Servant
Apple TV+, A Definir
De: Tony Basgallop
Com: Toby Kebbell, Lauren 
Ambrose, Nell Tiger Free

Dois pais contratam uma jovem 
ama para os ajudar a tomar conta 

do seu bebé recém-nascido. No 
entanto, à medida que o tempo 
passa, torna-se claro que nada é o 
que parece.

Star Trek: Picard
CBS All Access, A Definir
De: Alex Kurtzman
Com: Patrick Stewart, Santiago 
Cabrera, Michelle Hurd

Vinte anos depois da última 
aparição de Jean-Luc Picard em 
«Star Trek: Nemesis» (2002), a 
personagem regressa para uma 
investida em nome próprio, tendo 
de lidar com as consequências dos 
acontecimentos anteriores.

The Baker and the Beauty

ABC, A Definir
De: Assi Azar
Com: Nathalie Kelley, Victor Rasuk, 
Belissa Escobedo

Daniel (Rasuk) trabalha em 
Miami na padaria da família, 
onde tenta corresponder às 
expetativas de todos. Certa noite 
conhece Noa (Kelley), uma estrela 
internacional… 

The Birch
Facebook Watch, 11 de outubro
De: J. Casey Modderno
Com: Dempsey Bryk, Xaria Dotson, 
Tommy Hestmark

Baseada na curta-metragem «The 
Birch» (2016), realizada por Ben 

Franklin e Anthony Melton. Um 
adolescente procura a ajuda de um 
monstro que vive no bosque.

The Gilded Age
HBO Portugal, A Definir
De: Julian Fellowes
Com: A definir

Do criador de «Downton Abbey», 
retrata a década de 1880 em Nova 
Iorque, um período de grandes 
mudanças sociais, onde fortunas 
foram construídas e perdidas.

The Great North
FOX Internacional, 2020
De: Wendy Molyneux, Lizzie 
Molyneux, Minty Lewis
Com: Jenny Slate, Nick Offerman, 

Will Forte

Série de animação. No Alasca, 
um pai solteiro, Beef Tobin, tenta 
equilibrar a sua vida e a educação 
dos seus filhos, ao mesmo tempo 
que acompanha os sonhos 
artísticos da filha.

The Kenan Show
NBC, A Definir
De: Lorne Michaels
Com: Kenan Thompson, Dannah 
Lockett, Dani Lockett

Um pai que ficou recentemente 
viúvo tenta criar as suas duas filhas 
adoráveis, enquanto equilibra o seu 
emprego e um sogro que tenta ajudar, 
mas raramente o faz realmente…

THE WAR OF THE WORLD
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The L Word: Generation Q
Showtime, 8 de dezembro
De: Marja-Lewis Ryan
Com: Jennifer Beals, Katherine 
Moennig, Leisha Hailey
A trama arranca dez anos depois 
dos eventos da série original, com as 
personagens originais. Muito mudou 
entretanto, desde as vidas individuais 
de cada uma às relações amorosas.

The Morning Show
Apple TV+, 1 de novembro
De: Jay Carson
Com: Jennifer Aniston, Reese 
Witherspoon, Steve Carell
Alex Levy (Aniston) conduz o 
“The Morning Show”, um popular 
programa de notícias. Depois de o seu 
parceiro ser despedido, Levy tenta 
manter o seu lugar, ao mesmo tempo 
que surge uma rivalidade com Bradley 
(Witherspoon).

Zoey's Extraordinary Playlist
NBC, 2020
De: Austin Winsberg
Com: Jane Levy, Skylar Astinm 
Peter Gallagher
Zoey (Levy) descobre que 
tem a capacidade de ouvir os 
pensamentos das pessoas em seu 
redor, mas na forma de músicas e 
números musicais.

9-1-1: Lone Star
FOX Internacional, 19 de Janeiro
De: Ryan Murphy
Com: Liv Tyler, Rob Lowe
Spin-off de «9-1-1». Um polícia de 
Nova Iorque muda-se para Austin, 
Texas, com o filho. Lá, tenta 
salvar a vida das pessoas em risco, 
enquanto procura também resolver 
os seus próprios problemas.

The War of the Worlds
BBC, 2020
De: Peter Harness
Com: Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, 
Rupert Graves
Em Londres, George (Spall) e Amy 
(Tomlinson) tentam começar uma 
vida juntos, mas são interrompidos 
pela invasão marciana à Terra.

The Witcher
Netflix, A Definir
De: Lauren Schmidt Hissrich
Com: Henry Cavill, Freya Allan, Anya 
Chalotra

Geralt of Rivia (Cavill), um solitário 
caçador de monstros, esforça-se para 
encontrar o seu lugar num mundo 
onde as pessoas se revelam muitas 
vezes mais retorcidas do que as 
bestas.

Tommy
CBS, A Definir
De: Paul Attanasio
Com: Edie Falco, Michael Chernus, 
Russell G. Jones

A série tem como protagonista 
Abigail “Tommy” Thomas (Falco), 
a primeira chefe, do sexo feminino, 
responsável pela Polícia de Los 
Angeles.

Treadstone
USA Network, 15 de outubro
De: Tim Kring
Com: Jeremy Irvine, Brian J. Smith, 
Omar Metwally

Baseada na saga de Bourne. A 
série explora a história de origem 
da Operação Treadstone, um 
programa que usa modificação de 
comportamento para transformar 

recrutas em assassinos sobre-
humanos.

Truth Be Told
Apple TV+, A Definir
De: Nichelle Tramble Spellman
Com: Octavia Spencer, Lizzy 
Caplan, Aaron Paul

Uma repórter e uma aluna empenha 
de Direito unem-se para investigar 
melhor aquilo que aparenta tratar-
se de uma convicção injusta.

United We Fall
ABC, A Definir
De: Julius Sharpe
Com: Will Sasso, Christina Vidal, 
Jane Curtin

Um casal com filhos pequenos e uma 
família extensa e excessivamente 
zelosa deixa a avó, que julga tudo 

activamente, morar com eles.

Watchmen
HBO Portugal, 20 de outubro
De: Damon Lindelof
Com: Regina King, Jeremy Irons, 
Don Johnson
A ação tem lugar numa realidade 
contemporânea e alternativa dos 
Estados Unidos, onde vigilantes 
mascarados se tornam criminosos 
devido aos seus métodos violentos.

Work in Progress
Showtime, 8 de dezembro
De: Tim Mason
Com: Abby McEnany, Karin Anglin, 
Celeste Pechous
A história de uma personagem 
queer de 45 anos que se apaixona 
por um millennial transexual.

RAISING DIONMUNDOS PARALELOS
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Bruckheimer e ter a Jessica Alba 
como parceira possibilitou ter, 
não uma, mas duas “badass cops” 
e com a personagem da Jessica 
foi possível criar a sua própria 
narrativa.

Como é que foi atraída para o 
projecto e como foi possível ter 
a Jessica Alba como parceira?
Jessica Alba: A Gab [Gabrielle 
Union] criou a série e a mesma 
foi baseada na sua personagem 
de «Bad Boys» e a partir daí 
trabalhou-se na história e no 
ambiente à volta da personagem. 
Havia imenso material para 
trabalhar. Em cena, a sua presença 

elenco muito interessante e arcos 
narrativos bem estruturados, sem 
obviamente deixar de fora a beleza 
e a capacidade de interpretação 
de Jessica Alba e Gabrielle 
Union. «L.A.'s Finest» é um dos 
pontos altos da nova temporada 
televisiva, a não perder no canal 
AXN. JORGE PINTO

Qual a razão de criar um spin 
of de «Bad Boys»? 
Gabrielle Union: Ficaram 
imensas histórias por contar 
e fazermos parte da mitologia 
de «Bad Boys» conferiu-nos um 
vasto universo para podermos 
trabalhar. Ter o suporte do Jerry 

é como fosse uma irmã e amiga 
mas o que não vemos é que a 
Gab teve a liberdade criativa 
de desenvolver o mundo que 
queria na série e desejava ter 
uma parceira. Ela perguntou 
se eu pretendia contracenar 
com ela na série e ser produtora 
executiva e eu não quis passar 
esta oportunidade. Sempre amei 
este género, sempre gostei de 
acção, gosto de comédia e aprecio 
quando temos personagens 
que têm uma backstory e um 
passado misterioso que ganha 
vida, tudo coisas que sempre quis 
interpretar.  

Jessica,  porquê regressar 
agora à televisão? Passados 
vários anos no cinema, estes 
projectos parecem-te mais 
atractivos?
JA: Não tenho nenhum 
preconceito face à televisão ou 
ao cinema, apenas gostei da 
personagem e achei que era 
emocionante associar-me à Gab e 
ser produtora executiva e ter uma 
palavra nas decisões da série e o 
produto final era algo que sempre 
quis como actriz. Fazemos uma 
performance, passamos um bom 
bocado, mas aquilo que vemos 
no ecrã pode ser muito diferente 
da rodagem ou daquilo que 

A revista METROPOLIS fez uma 
viagem relâmpago a Madrid para 
conversar com duas estrelas 
globais, Jessica Alba e Gabrielle 
Union, sobre a nova série do 
canal AXN «L.A.'s Finest», um 
explosivo spin-off de «Bad 
Boys». A série liderada pelas 
duas estrelas, protagonistas 
e produtoras do projecto, tem 
todos os ingredientes para 
deixar a salivar os entusiastas 
de acção. Mas «L.A.'s Finest» 
surpreende bastante, é muito 
mais do que uma série com duas 
mulheres deslumbrantes com 
armas em riste, é um policial 
bem construído, possui um 
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pensávamos que estávamos a criar. 
Portanto, é para mim importante, 
nesta fase da minha vida, fazer 
parte do lado criativo.

Tiveram algum medo quando a 
NBC cancelou a produção?
GU: Não, eles [a NBC] não nos 
cancelaram porque era a Sony 
que pagava as facturas [risos], 
felizmente tivemos um estúdio 
fantástico a apoiar a produção e 
eles sabiam que haveriam outros 
interessados na nossa série. E, 
como se costuma dizer: quando 
uma porta se fecha abrem-se 
uma série de janelas! Acabámos 
por fazer uma série à medida dos 
nossos desejos, um show mais cool 
e mais sexy do que poderíamos 

fazer em canal aberto. 

Como foi a abordagem de serem 
produtoras da série?
GU: Já são vários os projectos 
onde participei como actriz e 
produtora, portanto sinto-me 
mesmo bem. Ir trabalhar com 
poder sobre o rumo da série e 
possibilitar uma boa experiência 
não só para nós como para todos 
envolvidos é algo fantástico. 
Conseguir dar oportunidades e 
trabalho a um enorme número de 
pessoas é uma responsabilidade 
que levo muito a sério. E não quero 
trabalhar de forma diferente. Eu 
penso que quando temos pessoas 
que assumem o compromisso 
para criar produções que são mais 

inclusivas é possível criar um 
ambiente mais saudável e seguro 
para todos os profissionais, e isso 
é fantástico. Espero que tenhamos 
no futuro mais pessoas que sejam 
interpretes e produtoras, é sempre 
algo positivo.

Como foi contracenar com 
Ernie “Ghostbusters” Hudson 
na criação de uma relação 
entre pai e filha?
GU: Nós queríamos criar a 
mitologia que explicava como 
Marcus [Marcus Burnett, 
personagem interpretado por 
Martin Lawrence em «Bad 
Boys»] foi parar a Miami e a 
irmã Sydney Burnett [Gabrielle 
Union] regressou a Los Angeles 

para desenvolver esta história 
paralela. Havia o ensejo de criar 
uma relação complexa a nível 
parental entre a Syd e o Joseph 
Burnett [Ernie Hudson], uma 
história quintessencial da rapariga 
e o seu pai. De certa forma, o pai 
é o primeiro homem que amamos 
e, se essa relação tem fissuras, as 
mesmas terão repercussões ao 
longo da vida. Pensámos quem 
seria a melhor pessoa para dar 
vida a essa história e lembrámo-
nos de Ernie Hudson. Ficámos 
muito felizes quando ele aceitou. 
Sentimo-nos muito felizardos por 
poder contar com ele.

Como é interpretar uma 
personagem que não tem de 

estar dependente de uma 
personagem masculina?
JA: Foi para isso que criamos a 
série…

GU: É tão aborrecido quando 
acontece essa dependência... A 
última vez que vimos a Sid ela 
estava a ser salva pelo namorado e 
o seu irmão em «Bad Boys», desta 
vez a Sid salva-se a si própria, ou 
será a Nancy McKenna [Jessica 
Alba] a salvar a Syd, é muito mais 
interessante.

Jessica, uma das relações mais 
interessantes na série é a 
relação de Nancy McKenna com 
a sua enteada, interpretada 
por Sophie Reynolds, ela que 

começa jovem – tal como a 
Jessica –, como vê a evolução de 
uma jovem actriz nos dias de 
hoje?
JA: Eu gostei muito da relação 
com a Sophie. É interessante ver 
as jovens mulheres a navegar 
nas relações e as complexidades 
a níveis tão diferentes e ver a 
dinâmica entre mãe e enteada. 
Como actriz senti que em algumas 
situações, por ela ser jovem e 
começar agora a trabalhar, que 
não tinha tido no passado o 
devido apoio e estava insegura. 
Fiz questão de apoiá-la e de lhe 
transmitir confiança para que ela 
estivesse bem ao final de cada dia.      
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James Gray, 50 anos, é um realizador e argumentista 
norte-americano, natural da de Nova Iorque, criado 
em Queens, o maior distrito desta cidade, descendente 
de uma família de judeus ucranianos e filho de pais 
professores, a mãe no Colégio de Queens e o pai no 
Instituto de Tecnologia de Nova Iorque. 

Da sua infância e adolescência não se conhece o rasto. 
Sabe-se, contudo, que o fascínio pela sétima arte terá 
surgido algures por essa altura. Prova disso é a tese 
em Cinema, na Escola de Artes Cinematográficas da 
Universidade do Sul da Califórnia, que, a par da sua 
primeira produção, intitulada «Cowboys e Anjos» 
(1991), despertaram o interesse do produtor Paul 
Webster, que iria encorajar Gray a escrever um guião 
que pudesse dar origem a um filme. 

JAMES GRAY

Consta que o jovem estudante, acabado de sair da 
faculdade, terá rejeitado uma série de guiões pré-
produzidos, preferindo escrever o seu próprio material 
e tornando-se também argumentista. Esta preferência 
por produzir todos os seus trabalhos, desde o guião até 
à realização viria a tornar-se uma das suas principais 
marcas distintivas.

Em 1994, na altura com 25 anos, James Gray estreava 
a sua primeira longa-metragem, «Viver e Morrer em 
Little Odessa» (1994), que entrou na competição pela 
Palma de Ouro no Festival de Cannes. Foi, no entanto, 
em Veneza, no Festival de Cinema anual, que o primeiro 
trabalho profissional do realizador, protagonizado pelo 
ator Tim Roth, atingiu a plena consagração, após vencer 
o Leão de Prata num ano em que o júri deste festival foi 
presidido pelo veterano realizador David Lynch. 

NAS TEIAS DA CORRUPÇÃO

No ano em que celebra o meio século de vida, o 
realizador norte-americano James Gray traz-
nos um épico de ficção científica, intitulado 
«Ad Astra», naquela que é a sua maior produção 
cinematográfica até hoje. Gray é, contudo, muito 
mais do que um realizador-pipoca, é, antes disso, 
um apreciador dos grandes clássicos do cinema 
e é também uma das recentes promessas já 
confirmadas de Hollywood. 

 PEDRO SANTOS FERREIRA

UMA PROMESSA CONFIRMADA
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A aclamação da crítica e do público não ficou por aqui. 
«Little Odessa» (designação original) foi também 
vencedor do prémio Critics Award no Festival de Cinema 
de Deauville e a atriz Vannesa Redgrave foi premiada 
com o galardão de melhor atriz secundária. Ainda hoje é 
considerado pelo realizador o seu trabalho “mais íntimo 
e pessoal”.

A par dos vários prémios conquistados, este primeiro 
trabalho serviu, sobretudo, para estabelecer James 
Gray como um talento precoce e levou-o a experimentar 
novos géneros, desde o realismo sensível do drama 
familiar até ao machismo do drama criminal. 

Assim, no início do novo milénio, lançou o seu segundo 
filme «Nas Teias da Corrupção» (2000), trabalho que 
começou a ser produzido ainda em 1998 e que é também 

uma homenagem a uma das suas maiores referências, 
o realizador Claude Chabrol (1930-2010). Esta seria a 
sua primeira colaboração com o ator Joaquin Phoenix, 
ladeado por Mark Wahlberg e Charlize Theron. A este 
trabalho pode juntar-se um outro, que sete anos depois 
iria estrear nas salas de cinema. Falamos de «Nós 
Controlamos a Noite» (2007), filme com que James 
Gray regressou à competição no Festival de Cannes. Não 
venceu, mas mais uma vez valeram-lhe os elogios e as 
boas críticas da imprensa especializada. 

Desde então, o impulso criativo não mais cessou. 
Seguiram-se produções tão ricas como «Duplo Amor» 
(2008) e «A Emigrante» (2013), ambas com novas 
contribuições com o ator Joaquin Phoenix, a última delas 
com uma marcante prestação da atriz Marion Cotillard, 
que Gray considera «a melhor na sua profissão». 

NÓS CONTROLAMOS A NOITE

Em 2016, o realizador norte-americano tem a sua 
primeira produção filmada fora de portas, com 
passagens pelo Reino Unido e pela Colômbia, que deram 
origem ao filme «A Cidade Perdida de Z», que estreou 
no Festival de Cinema de Nova Iorque, baseado no 
bestseller de David Grann e interpretado por Charlie 
Hunnam.

Ainda nesse ano, Gray anunciou a intenção de escrever 
e realizar «Ad Astra», um épico de ficção científica, na 
altura descrito como “uma jornada épica com um herói 
falhado”, nas palavras do realizador nova-iorquino. 
Esta produção, escrita em colaboração com o amigo 
de faculdade Ethan Gross, tem agora a sua estreia 
internacional e traz-nos Brad Pitt no papel principal, 
naquela que é até hoje a maior produção de James Gray, 
com um orçamento estimado em 88 milhões de dólares 

DUPLO AMOR

e 12 ex-nomeados aos Oscares. Estará o realizador 
pronto para dar o próximo passo na sua carreira? 

Gray, um homem misterioso e reservado

Fã de cinema e dos seus nomes maiores, Gray é 
conhecido por ser um homem reservado, mas é também 
caracterizado pela sua boa disposição, sobretudo 
durante as filmagens. 

Entre as suas marcas estão a já referida preferência por 
um conjunto fiel de atores e atrizes. Além disso, Gray 
revela uma especial apetência por filmar em Nova 
Iorque e nunca abdica de gravar em 35mm. 
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remotas extensões do sistema 
solar. 

Depois de «A Cidade Perdida de Z» 
(2016), produzido pela Plan B de 
Brad Pitt, Gray volta a trabalhar 
com ele neste «Ad Astra». É mais 
um filme surpreendente dum 
dos realizadores mais originais 
do cinema norte-americano 
da atualidade. Entrevistado a 
propósito do lançamento do filme, 
James Gray fala-nos do início 
do projeto, as suas premissas, 
a escolha do ator principal e a 
relação próxima e antiga com Brad 
Pitt.   

talentos como Joaquin Phoenix 
(com quem fez quatro filmes: 
«Nas Teias da Corrupção» (2000), 
«Nós Controlamos a Noite» 
(2007) «Duplo Amor» (2008) e 
«A Imigrante» (2013) ), Mark 
Wahlberg, Tim Roth, Vanessa 
Redgrave, Jeremy Renner e 
Marion Cotillard. Qualquer um 
dos seus filmes teve estreia nos 
festivais mais prestigiados como 
Cannes e Nova Iorque, mas «Ad 
Astra» marca o regresso a Veneza, 
onde a sua carreira começou, 
em 1994. É um projeto iniciado 
há mais duma década e segue a 
história da missão dum astronauta 
à procura do seu Pai, perdido nas 

Fale-nos da origem de «Ad 
Astra»?
James Gray: Foi por volta de 
2011, tinha lido sobre a primeira 
separação do átomo, que estava 
sob a bancada do Stagg Field 
em Chicago. Quando fizeram 
a experiência, avisaram, com 
mais de 99%de probabilidade, 
que a matéria toda do universo 
não seria destruída. Dito de 
outra forma, havia 1% de 
hipótese que ela desaparecesse. 
O mesmo se aplica ao primeiro 
ensaio nuclear no Novo México, 
quando Enrico Fermi anunciou 
às suas inquietações quanto 
aos 90% de probabilidades de 

todo o sudoeste dos EUA não ser 
destruído caso fizessem o teste. É 
claro que acabaram por fazer estes 
ensaios.
Pensei o quão medonho era tudo 
isto. O que acontece quando 
alguém viaja para o Espaço mais 
longínquo e, subitamente, deixa 
de se preocupar com o futuro do 
planeta Terra, e começa a realizar 
estas experiências arriscadas? 
Bem, isso não é refletido no filme, 
mas foi o ponto de partida deste 
projeto.

O filme reflete, igualmente, 
sobre a solidão no Espaço. 
Donde vieram essas ideias?

A primeira vez que James Gray 
[foto] se encontrou com a estrela 
de «Ad Astra», Brad Pitt, foi no 
festival de cinema de Sundance, 
em 1995. O seu primeiro filme, 
«Viver e Morrer em Little Odessa» 
(1994), tinha sido aí apresentado, 
num percurso iniciado no Festival 
de Veneza no ano anterior e 
Pitt reagiu de forma imediata, 
combinando um encontro 
com Gray. Seria o início duma 
amizade mas demorariam 20 
anos até trabalharem juntos. Os 
filmes de James Gray lidaram, 
sempre, com a análise profunda 
do ser humano através das suas 
personagens, e foi um íman para 
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JG: Lera sobre a missão a Marte 
planeada para 2033. Começaram 
a falar da necessidade de recrutar 
pessoas que teriam de ficar 
sentadas, confortavelmente, 
em compartimentos próximos 
uns dos outros durante um 
ano e meio. Como estavam 
à procura de indivíduos com 
desordens psíquicas para serem 
os candidatos perfeitos para 
a viagem, pesquisaram sobre 
pessoas com capacidades limitadas 
de interação social. Não disseram: 
“Estamos à procura de candidatos 
com síndrome de asperger,” mas, 
basicamente, era o que estavam 
a pedir. Percebe-se porquê. Uma 
pessoa “normal” – entre aspas 

– que está confinada a uma área 
consideravelmente mais pequena 
do que um quarto normal, durante 
um ano e meio. Existem muitos 
que acreditam que estar confinado 
numa solitária é um castigo 
mais pesado do que a pena de 
morte. Por isso começas a escutar 
múltiplas vozes, A sensação de 
realidade é ténue. Essas serão as 
condições duma viagem espacial 
como essa, que tentamos descrever 
no filme. Este fato, por si só, é 
incrível. Fui revisitar o passado 
e lembro-me das reações iniciais 
de Neil Armstrong após sair da 
quarentena quando regressou 
da expedição à Lua. Era uma 
linguagem fria.”O sistema tinha 

um impulso de capacidade, que 
era compatível com …”, sabes, este 
tipo de linguagem. Este é o homem 
que teve a intervenção decisiva 
naquilo que posso apelidar 
do maior feito da história da 
humanidade, mas também o mais 
estranho. Quer dizer, Armstrong 
estava a andar noutro corpo 
celestial, e foi incapaz de elucidar 
sobre os aspetos mais metafísicos 
daquele acontecimento. Achei 
paradoxal, e depois pensei, bem, 
isto é um grande tema para filmar. 
O que pensaria o (Stanley) Kubrick 
sobre tudo isto, pois esteve sempre 
à frente de nós todos em «2001 
– Odisseia no Espaço» (1968) 
com Keir Dullea, porém não é 

sobre isso que esse filme versa. 
É mais um mito. Achei que seria 
interessante explorar tudo isto: 
que aqueles que vão mais além são 
os menos capazes de processar 
isso, emocionalmente, e o que 
realmente significa.

No filme, o protagonista 
Roy McBride é levado a 
uma situação extrema, mas 
sabemos que não se deixa 
intimidar pela pressão a que 
é sujeito e mantêm-se calmo 
e seguro. Pensa que é uma 
situação inevitável que os 
espetadores irão desvendar?
JG: Acho que isso é verdade. A não 
ser que estejas a falar com alguém 

que esteja tão desligado que é 
quase o mesmo que utilizar um 
robot para embarcar nesta missão. 
Quer dizer, que sentido tem se 
é alguém que não tem a mínima 
noção da expedição em que esteve 
envolvido. Sabes, isso não se 
aplicou a todos os astronautas que 
foram à Lua. O mais interessante é 
a diferença entre a nossa perceção 
da Terra; se estás em órbita mais 
de 300 km acima do nosso planeta, 
onde este é a nossa primeira 
referência, em contraponto a ir 
à Lua, donde a Terra parece um 
pequeno globo. E isso é apenas a 
Lua. Se vais a Marte, o que é quer 
dizer? Se vais a Neptuno, donde 
a Terra se torna quase invisível e 

o Sol quase parece uma simples 
estrela, isso seria devastador.

A sua relação com Brad Pitt 
[Foto] enquanto produtor já é 
antiga. 
Há quanto tempo já desejava 
trabalhar com ele como ator 
num filme seu?
JG: Depois de ter feito «Duplo 
Amor» (2008), a produtora do 
Brad, a Plan B, enviou-me uma 
cópia de «A Cidade Perdida de Z» 
mesmo antes de ser publicada. 
Li-a e pensei que seria fantástica 
realizar um filme com base nela. 
Não faço a mínima ideia porque 
é que mo enviaram, porém estou 
eternamente grato por o terem 
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feito. Levou imenso tempo a 
fazê-lo, mas mantive-me na órbita 
deles e eles na minha. Já há muito 
tempo que queria trabalhar com 
o Brad. Fomos apresentados em 
1995, após o festival de cinema de 
Sundance, por isso já o conheço 
há muito tempo. Ele viu «Viver e 
Morrer em Little Odessa» (1994), 
adorou o filme e quis-me conhecer, 
o que foi fantástico. Sinceramente, 
fiquei muito contente e grato por 
isso.

Quando percebeu que este 
seria o projeto para trabalhar 
com ele?
JG: Comecei a trabalhar no filme 
em 2011, porém tinha imaginado 

fazê-lo com um dos astronautas 
da Mercury - um desses tipos da 
Força Aérea como o John Glenn, 
ou Alan Shepard, desse género de 
pessoas. Ironicamente, brinquei 
com a hipótese de realizar um 
filme com base em «First Man», a 
biografia de James Hansen sobre 
Neil Armstrong. Os direitos da 
obra já tinham sido comprados 
e, acho que o Damien Chazelle 
fez um belo trabalho com esse 
filme. «Ad Astra» tornou-se 
algo completamente diferente, 
obviamente, mas na base também 
lera sobre o primeiro homem 
a pisar a Lua, e achei muito 
interessante. Após terminar «A 
Cidade Perdida de Z» (2016), 

mostrei-o ao Brad e ele gostou 
muito do filme, e perguntou-
me: ”O que é que queres fazer a 
seguir?” Respondi-lhe: ”Porque 
não fazemos Ad Astra»?” E ele 
respondeu afirmativamente, o que 
foi excelente. Nem acreditei que 
ele quisesse fazê-lo até ao primeiro 
dia da rodagem.

Porque decidiu que teria de ser 
ele?
JG: A forma mais rápida de 
responder a essa questão seria … 
Para conseguires algum género 
de subversão tens de começar 
com um mito. Tens de ter algo 
para subverter. Julgo que Brad 
traz a premissa da masculinidade 

americana. Em alguns aspetos, 
essa ideia é muito tóxica, mas, 
a verdade é que isso não é ele. O 
Brad não esconde as emoções ou as 
vulnerabilidades. Acho que essas 
noções tiveram um efeito terrível 
na nossa cultura, e foi mau para 
os rapazes. Tenho dois filhos, e é 
muito difícil, por causa da pressão 
de grupo, que eles escapem áquilo 
a que chamam papéis tradicionais 
da masculinidade. Isso pode afetá-
los muito. Quis observar isso, um 
pouco. E a única forma de o fazer 
é com uma figura icónica como 
protagonista. Pois, dessa forma, se 
estás a explorar a masculinidade 
tóxica e tentas fazê-lo onde sabes 
que a estrela do filme se sente à 

vontade, torna-se uma escolha 
poderosa. O Brad percebeu isso. 
Imediatamente.

O que acha que ele trouxe ao 
papel?
JG: Ele é um ator soberbo. Quer 
dizer, é estranho, mas não é algo 
que as pessoas pensem dele, 
por ser uma verdadeira estrela 
de cinema na forma de estar. 
Porém, o Brad tem imensas 
capacidades. Uma das quais é a 
total disponibilidade para ser 
vulnerável, e não tem medo de 
o ser. A única pessoa com quem 
pode ser honesto, neste filme, é 
um computador. Com as outras 
ele esconde-se. Suponho que com 

Ruth Negga seja a única vez em 
que ele se abre um pouco. Mas até 
mesmo aí, ele se resguarda muito. 
Claro que nunca sabes o que vão 
achar do teu filme, mas não julgo 
que o fato da personagem ser, 
supostamente, reservada – não 
fria, mas receosa de intimidade 
– que isso signifique que o ator é 
frio, ou que o filme o seja também. 
Ele é muito reprimido, mas isso 
não quer dizer que o filme não 
reconheça essa fonte tremenda de 
emoção escondida (ou latente). Era 
isso que procurávamos.

TRADUÇÃO SÉRGIO ALVES
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numa série de episódios passados 
numa casa de campo da era de 
Edward VII,” salienta Neame.”Em 
primeiro lugar, era um cenário 
exclusivamente britânico e não 
tínhamos um programa assim há 
muitos anos e, em segundo lugar, 
Julian e eu pensávamos ser um 
excelente território a revisitar.”

O produtor executivo explica a 
sua escolha: ”Não havia ninguém 
no mundo melhor do que Julian 
e, naturalmente, houve um 
grande êxito à volta de «Gosford 
Park» (2001), que teve um grande 
impacto na definição do género 
Casa de Campo Britânica.Pensei 

A SÉRIE 

Quando Gareth Neame (produtor 
executivo de «Downtown Abbey») 
começou a conversar com Julian 
Fellowes (criador da série) 
sobre a produção duma nova 
série dramática para televisão, 
era a adaptação da célebre 
obra de Julian, Snobs, que ele 
tinha em mente. As conversas 
evoluíram,rapidamente, para um 
tema que Gareth sonhava abordar 
e, afortunadamente, Julian 
partilhava do mesmo interesse.

“Foi quando trabalhava na 
adaptação do romance de Julian, 
Snobs, que pensei em trabalhar 

destaca a importância de «Gosford 
Park» (2001) para os espetadores 
e o seu desejo em regressar àquele 
universo.”Nunca tinha escrito uma 
série de televisão e descobri uma 
imensa liberdade na construção 
das personagens. O estilo de vida 
destas casas familiares sempre 
me interessou, antes mesmo de 
escrever «Gosford Park» (2001). 
Existe algo de intrigante num 
grupo de pessoas a viver numa 
proximidade tão grande e, no 
entanto, com expetativas tão 
distintas.”

Nestas casas de campo, Julian fala 
de famílias a viver no seio” dum 

universo peculiar, em conjunto 
com os seus criados que têm uma 
vida diferente embora sejam tão 
hierarquizados como os seus 
patrões e assim, no interior do 
seu mundo, o mordomo é o Rei e a 
governanta é rainha, com todos os 
seus sonhos e anseios.” E intriga-o: 
”Como é que eles lidam com isto, 
será que têm noção delas próprias? 
Espero que no filme exista um 
equilíbrio pois o Gareth e eu 
queríamos fazer algo que fosse 
reconhecido e compreendido pelos 
espetadores.”

O período de Edward VII não 
é retratado, habitualmente, 

no drama televisivo, com os 
argumentistas e escritores a 
optarem antes pelo período 
retratado por Jane Austen.”Este 
é um período histórico no qual 
talvez os nossos pais, mas mais os 
nossos avós viveram, por isso não 
é assim tão desconhecido,” explica 
o produtor-executivo do filme. 
“A era moderna começou no final 
do século XIX e isto foi discutido 
com o Julian de forma exaustiva. 
Por essa altura a eletricidade 
chegou e a seguir vieram, de forma 
gradual, os motores automóveis, 
os telefones, os transportes 
públicos como o metro de Londres 
e os autocarros e depois vieram as 

se pudesse pegar naquela época 
e colocá-la numa série de prime-
time, podia ter algo especial entre 
mãos”. Para Gareth existem alguns 
géneros de televisão unicamente 
americanos e alguns que são 
exclusivamente britânicos como 
é o caso de «Downtown Abbey» 
(2010). “Quando li o primeiro 
argumento de Julian notei um 
domínio tão confiante daquela 
época e atmosfera, da família, dos 
criados, e do cenário completo 
que se tornava evidente ser algo 
que ele queria escrever há muito 
tempo.”

O criador da série, Julian Fellowes, 
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hipotecas e as pensões. São tudo 
elementos que os espetadores 
atuais reconhecem e com os 
quais se identificam.”Julian dá 
o exemplo familiar:” O meu Pai 
nasceu em 1912. Por isso, este 
ano, que marca o início da série de 
televisão, é o período que muitas 
pessoas ainda vivas recordam de 
conversas com as suas famílias; é 
ainda história recente.”

Um dos elementos decisivos para a 
imagem e ambiente de Downtown 
Abbey foi conferir modernidade 
ao design sem comprometer a 
verdade histórica do período. 
“Queríamos que a série tivesse 
um lado contemporâneo sem 

perder nenhum dos elementos 
gloriosos que tornaram aquele 
período único. Julgo que isto 
foi conseguido mais facilmente 
por ser um argumento original 
permitindo aos espetadores 
usufruírem de todas as marcas 
associadas ao drama histórico.” 
Julian estava, também, desejoso 
de retratar o modo de vida e o 
trabalho das criadas durante esta 
época e para as mulheres, em 
especial as mais jovens, pois ser 
criada era a única opção. “Quando 
o sistema económico mudou, os 
trabalhadores, e em particular 
as mulheres, começaram a 
receber ofertas de trabalho 
onde podiam ter uma noite de 

folga em vez de estar ao serviço 
até irem para a cama. Era uma 
opção melhor para a sua vida. Foi 
nesta altura que começaram os 
movimentos de luta pelos direitos 
das mulheres, a organização do 
trabalho, a mudança de estatuto 
do trabalhador, o aumento enorme 
de produtividade nas Midlands, 
assim o mundo moderno estava 
a avançar, e a primeira guerra 
mundial iria libertar toda essa 
energia,” explica o criador da série.

A ambição de «Downtown Abbey» 
foi alcançada não apenas no 
argumento, mas no design, nos 
locais de rodagem, nos valores 
de produção e no casting. Para 

Gareth, o entusiasmo de ser 
produtor é ver estes elementos a 
funcionar em conjunto. “Adorei o 
período de filmagens,” destaca.”É 
um processo que resulta da 
combinação de imensos talentos e 
capacidades e ver tudo a funcionar 
é recompensador; primeiro no 
desenvolvimento do argumento; 
a seguir, trata-se do casting, 
escolher os locais de rodagem, 
guarda-roupa, maquilhagem e 
cabelos, depois a montagem e 
subitamente, o mais importante 
que estás a tratar é a música e no 
final é o marketing. Adoro todos 
estes aspetos da produção,” explica 
o produtor. “Em última instância, 
para mim, como produtor, 

é observar o produto final a 
concretizar-se. Crias algo valioso 
que tem um objetivo e vai entreter 
os espetadores.

Antes de todos estes elementos 
funcionarem em conjunto, 
encontrar o produtor certo é 
fundamental para o êxito de 
qualquer projeto.”Convidei a Liz 
(Trubridge) para ser a produtora 
da série, não apenas pelo 
currículo, mas, fundamentalmente 
pela sua relação com o Julian, o 
que iria facilitar o trabalho final. 
Ela foi uma bênção para mim e 
geriu uma tarefa exigente. Nigel 
Marchant é um excelente produtor 
com o qual adorei trabalhar 

noutros projetos. Ajuda imenso ter 
uma equipa destas no terreno.

O casting foi, para Gareth, 
fundamental para o êxito da 
série: o que pode ser um processo 
difícil e árduo foi, na realidade, 
mais simples do que o habitual. 
“Foi uma alegria escolher o elenco 
para esta série pois não foi difícil 
encontrar os atores e atrizes para 
os papéis e fomos abençoados pois, 
praticamente, todos aceitaram 
embarcar nesta aventura.”

Um dos feitos notáveis de Julian 
com os argumentos é construir 
muitas personagens, apresentá-
las todas no primeiro episódio e 
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dar-lhes histórias para crescerem 
na série.”Julian tem um grande 
controle de cada uma das 
personagens e dos seus trajetos e 
isso dá aos atores mais segurança 
e à vontade.”

A casa foi um dos personagens 
mais importantes no argumento 
e apesar de terem visitado 
primeiro Highclere Castle, Gareth, 
Julian e  a equipa passaram seis 
meses a conhecer diferentes 
casas, acabando por regressar a 
Highclere Castle. Com os seus 
405 hectares, o castelo foi o 
cenário perfeito para Downtown 
Abbey.“Encontrar o local certo foi 
uma caminhada divertida, pois 
desde o primeiro dia Julian disse 
que a casa que tinha pensado 

e da condessa de Carnavon e da 
sua família e é, indiscutivelmente, 
um dos castelos mais bonitos 
da Grã-Bretanha situado no 
meio dum parque espetacular. 
Os antepassados dos Carnavon 
viveram em Highclere desde 
1679.“O castelo tem interiores 
lindíssimos, em especial a 
biblioteca que é uma sala 
absolutamente maravilhosa. É a 
quinta-essência das bibliotecas 
inglesas e o grande Hall é lindo”, 
acrescenta Julian Fellowes.

O plano dos criadores foi de filmar 
os quartos e as outras divisões no 
castelo, mas, ao longo dos anos, as 
cozinhas e os quartos destas casas 
senhorias enormes mudaram de 
forma drástica, dessa forma foi 

era Highclere. Quando deram 
luz verde à série para avançar 
fui lá para dar uma vista de 
olhos. Inicialmente, pareceu-me 
errado ficar logo com a primeira 
escolha sem explorar outras 
opções pois era um elemento 
fundamental na série e talvez o 
personagem mais importante,” 
lembra Gareth Neame.“O look 
gótico de Highclere pareceu tão 
distinto de outras séries de época 
e estávamos desejosos de dar um 
sinal claro de refrescamento para 
que Downtown Abbey se pudesse 
destacar.” 

A paixão de Julian por casas 
senhoriais está bem documentada 
e, para ele, a escolha de Highclere 
Castle como cenário de Downtown 

necessário construir num estúdio 
as alas dos criados, a cozinha e 
os quartos.”A questão de filmar 
nestas casas enormes é que se 
tivesses de partir do zero, não 
podias construir uma casa assim e 
se pudesses gastavas o orçamento 
todo numa só divisão.”

O FILME

(nas palavras de Julian Fellowes)

O regresso a «Downtown Abbey» 
foi uma experiência extraordinária 
e por vezes até mesmo surreal. 
Terminámos a rodagem da última 
temporada em 2015, assegurando 
que todas as personagens ficavam 
encaminhadas, despedindo-nos 
delas e assinalando o momento 
com uma festa espetacular no Club 

Abbey foi fácil. No entanto, 
com um elenco gigante, atores 
secundários e uma equipa de 
produção de 100 pessoas foi 
importante, do ponto de vista 
logístico, que a casa fosse 
acessível.”Adoro Highclere e 
quis que Gosford fosse lá. Mas 
o Bob [Robert] Altman quis que 
as pessoas pudessem dormir nas 
suas camas e por isso tivemos de ir 
para mais perto de Londres, para 
Wrotham (outra casa estupenda). 
Para mim, Highclere é um 
manifesto único da arquitetura 
e diz-nos muito mais sobre a 
confiança dos últimos vitorianos 
e a confiança do alto império,” 
observa Julian.

Highclere Castle é a casa do conde 

Ivy. Mas parece que os espetadores 
ainda não estavam preparados 
para dizer adeus aos Crawleys e 
aos seus criados e os rumores dum 
novo filme foram crescendo até 
que Gareth Neame e o resto da 
equipa não resistiram a satisfazer 
os anseios dos fãs. Assim nasceu o 
filme.

Fazer um filme saído duma série 
de televisão de sucesso é, para 
mim, uma expressão do quanto 
as pessoas sentem saudades 
dela e, para além disso, em 
«Downtown Abbey»(2010), a casa 
era a personagem principal. As 
exigências da mansão pontuaram 
o desenvolvimento do argumento, 
de situação em situação e o amor 
deles por este palácio de outros 
tempos fez a família defendê-la 
com toda a energia. Por isso sabia, 
desde o início, que regressaríamos 
a Highclere durante a maior parte 
do tempo.

Uma série de televisão longa tem 
pouco a ver com outros géneros 
dramáticos, não apenas para o 
autor mas para toda a equipa 
que nele trabalhou. É a única vez 
que escreves para (ou diriges) 
composição de personagens que 
te são familiares, interpretado 
por atores que conheces e que se 
divertem nos seus papéis. Com 
uma peça de teatro, um musical 
ou em muitos filmes escreves 
e (habitualmente) terminas o 
argumento antes da escolha do 
elenco. Mas, na série, estava a 
visionar um episódio ao mesmo 
tempo que escrevia outro. Tinha 
de conhecer estas personagens; 
tinha de perceber o que os atores 
conseguiam fazer delas, e comecei 
a escrever para as notáveis 
capacidades que este maravilhoso 
elenco possuía. As suas 
composições moldaram a narrativa 
como tudo o resto e, após seis anos 
de trabalho ficas ligado as estas 
personagens imaginadas mas com 
sentimentos bem reais. A pergunta 
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que mais me fazem é qual a minha 
personagem favorita, mas todas 
elas são as minhas preferidas. São 
meus filhos. Criei-os, e os atores 
e eu fomos crescendo nos papéis, 
juntos, no mundo de «Downtown 
Abbey».

A minha carreira mudou muito 
após o fim da série, com musicais 
no West End e na Broadway, 
dois filmes lançados este ano e 
duas séries de televisão em pré-
produção, por isso não tenho 
razões de queixa, mas sinto 
falta da sensação de conforto 
e segurança que o mundo de 
Downtown me dava, é um formato 
dramático maravilhosamente 
descontraído. Podes dar sugestões, 

pistas e escolher o momento para 
começar uma nova história, mas 
ninguém tem pressa. Por isso, 
tive saudades de tudo isso e foi 
divertido regressar. Mas escrever 
o guião do filme não foi o mesmo 
do processo de criação da série. 
Num episódio de televisão, dás 
histórias fortes a quatro ou até 
cinco personagens e as restantes 
limitam-se a participar nelas. Na 
semana seguinte, outras quatro 
ou cinco vão ter as suas linhas 
narrativas fortes e o restante 
elenco ajudará a desenvolvê-las. 
No cinema não é assim pois todos 
têm as suas histórias a contar e 
todas têm que ficar resolvidas, o 
que implica entrelaçar todas estas 
linhas narrativas. Escolhemos 

fazer da visita real a Downtown 
o eixo central da ação. O Rei 
Jorge V e a Rainha Maria fariam 
uma viagem pelo Yorkshire com 
paragem, por uma noite, em 
Downtown, e todas as linhas de 
ação, umas alegres, outras não 
tanto ligar-se-iam a esta ação 
principal. Aproximava-se da 
realidade pois a sua filha mais 
velha, Mary, Princesa Real a partir 
de 1932 viveu em Harewood com 
o marido e, no momento do filme, 
vivia em Goldsborough Hall e por 
isso o Yorkshire não estava assim 
tão afastado do percurso dos pais. 
A produção do filme deu-nos a 
oportunidade de gerir tudo numa 
escala maior do que aquela que a 
televisão permitia e o casal real 

(interpretado de forma brilhante 
por Simon Jones e Geraldine 
James) deu-nos a desculpa perfeita 
para encher o écran com pompa 
e ostentação. A juntar a isso, era 
uma forma de explorar como é 
que os nossos velhos conhecidos 
personagens reagiriam à honra, e 
a resposta não foi favorável para 
todos. Mas terão de ver o filme 
para perceber as reações distintas 
de cada um deles. 

Fizemos uma leitura em conjunto 
do argumento nos estúdios 
Twickenham, antes da rodagem, 
e alí estávamos todos, os mesmos 
rostos que povoaram as minhas 
horas de trabalho durante dez 
anos, sentados lado a lado à volta 

de mesas amplas, guiões prontos 
para serem lidos, à espera de 
vestirmos a pele dos residentes 
de Downtown. Escrever é uma 
atividade divertida. Passas a maior 
parte do tempo sozinho, a olhar 
para um ecrã de computador, 
à espera que as ideias nasçam 
e, de repente – ou pelo menos 
assim parece – tudo se torna 
real e fazem-se as repérages, 
procuram-se acessórios e há uma 
equipa a trabalhar muito para 
ter tudo pronto. E as palavras 
já não são tuas. Pertencem aos 
atores e atrizes, ao realizador 
e, no final, ao espetador. Este é, 
sempre, um momento estranho 
quando os ouves a ler, ou a 
interpretar pela primeira vez e, 

de alguma forma, observar este 
elenco, que se despedira três 
anos antes com beijos e abraços, 
ainda se torna estranho. Durante 
a rodagem, visitava o plateau 
nos estúdios Shepperton onde, 
anos antes, a minha vida mudara 
com «Gosford Park» (2001) e aí 
pensava no talento revelado por 
cada departamento e o à vontade 
com que os atores reassumiram 
os seus papéis. Agora, é tempo de 
me afastar e deixar os espetadores 
descobrir o nosso segredo. Espero 
que se divirtam com o produto 
final tanto quanto eu me diverti.

TRADUÇÃO SÉRGIO ALVES

* Entrevista incluída nas notas de 
produção do filme
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FESTIVAL DE CINEMA DE 
TORONTO

Diria que «Vitalina Varela» é um dos 
grandes filmes do ano do cinema 
português, apenas ultrapassado 
pelo singular «Patrick», de Gonçalo 
Waddington. «Vitalina Varela» 
é obra de luz e sombra pintada 
com uma minúcia de artista 
rigoroso.  Terá sido o acontecimento 
da Wavelenghts, secção mais 
experimental do festival, mas claro 
que em Toronto houve também 
«A Herdade», de Tiago Guedes, o 
primeiro filme português  a estar 
na secção das Special Presentations, 
onde costumam aparecer os grandes 
filmes apontados para a temporada 
dos prémios. E «A Herdade» mereceu 

Dizia-me um amigo canadiano: 
«Vitalina Varela», de Pedro Costa é 
o filme mais esperado de Toronto. 
Tinha razão: a crítica que vai na 
conversa da cinefilia mais radical 
tinha presente de luxo: o filme 
chegou a Toronto depois da dor e 
glória no Festival de Locarno. Obra 
que aborda os caminhos do sagrado, 
«Vitalina Varela» tem Ventura como 
sacerdote na Cova da Moura e onde 
vemos a chegada de uma mulher 
chamada Vitalina Varela,vinda de 
Cabo Verde e atrasada ao funeral 
do seu marido. Pela primeira vez, 
o cinema de Costa ganha um peso 
litúrgico mas também narrativo. 

isso e muito mais. Uma obra em 
estado de graça que conta a saga 
de uma família portuguesa numa 
herdade ao sul do Tejo no decorrer 
de 40 anos. Guedes consegue uma 
mise-en-scéne de uma tranquilidade 
que evoca classe, sem nunca perder 
a dimensão de épico. Por essas e por 
outras, este é o verão de ouro do 
cinema nacional, sem que esquecer 
que no MOTELx aconteceu a estreia 
mundial do belíssimo «Faz-me 
Companhia», de Gonçalo Almeida
Antes dos filmes com empurrão 
para os Óscares, o  TIFF viveu dos 
estardalhaço do mercado, onde se 
falou muito de um filme que ainda 

não está pronto mas que está a ser 
um sucesso de vendas no circuito das 
vendas internacionais. O tal biopic de 
«David Bowie, Stardust», de Gabriel 
Range, feito sem música do artista 
nem a anuência da sua da família. 
A vida do jovem Bowie na primeira 
visita aos Estados Unidos foi um belo 
negócio de cinema...
Os meus primeiros filmes foram 
«The Personal History of David 
Coppefield», do britânico Armando 
Ianucci e «Dolemite is My Name», 
produto da Netflix para fazer brilhar 
Eddie Murphy. O primeiro é uma 
agradável adaptação de Charles 
Dickens, com um Dev Patel perfeito 

Um dos maiores festivais do 
mundo, o Toronto International 
Film Festival teve uma das 
melhores edições de sempre. Sob 
a égide de Joana Vicente, este 
novo TIFF cumpriu a sua missão 
de inaugurar a caça à temporada 
dos prémios e celebrar o melhor 
do cinema do mundo. Em cinco 
dias Rui Pedro Tendinha viu 
alguns dos melhores filmes do 
ano  RUI PEDRO TENDINHA

UNCUT GEMS
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como protagonista, enquanto o 
segundo é um biopic enérgico de 
Ruby Ray Moore, uma figura de 
culto da comunidade afro-americana 
nos anos 70. Craig Brewer fez uma 
genuína celebração da energia da 
“blackxploitation”.

Um dos meus golpes do coração foi 
«Jojo Rabbit», a tal farsa anti-nazi de 
Taika Waitiki, que dividiu opiniões 
e venceu o prémio do público, o 
mais importante do festival. Waitiki 
consegue misturar Mel Brooks com 
Wes Anderson e ainda assim criar 
algo único. Foram as gargalhadas 
mais tocantes que o cinema de 
Hollywood nos deu em muitos anos.

No arranque do TIFF fiquei também 
siderado por um filme que já tinha 
vindo do Festival Sundance com 
“hype”: «The Report, de Scott Z. 
Burns», drama sobre a política 
de tortura da CIA após o 11 de 
Setembro. Cinema de investigação 
com uma face de anos 70 e uma 
Annette Benning e Adam Driver 
em grande. Ela deve mesmo ser 
nomeada nas categorias de melhor 
atriz secundária.

Mas nem tudo foram rosas nesta 
abertura do maior festival de cinema 
depois de Cannes. «Mientras dure 
la Guerra», de Alejandro Amenabar,  

teve honras de estreia mundial. Um 
épico revisionista sobre o episódio da 
crítica ao franquismo pelo escritor e 
pensador Unamuno. O filme tem um 
lado didáctico aborrecido e aquela 
estampa de pastelão histórico. O 
cineasta espano-chileno terá querido 
fazer uma reflexão sobre a atual 
ascensão do fascismo mostrando 
como Franco chegou ao poder, mas as 
contas saem-lhe furadas. Na verdade, 
é um documento sem espessura.

«A Beautiful Day in the 
Neighborhood», de  Marielle Heller, 
foi dos filmes com melhor receção. 
Trata-se da história do jornalista 
da Esquire que se reinventou após 

entrevistar Mr. Rogers, o famoso 
apresentador de programas de 
televisão para crianças na América. 
Uma reflexão sobre como o cinismo 
profissional, capaz de se derreter 
com a bondade americana. Um filme 
imenso, inundado de amor e com um 
Tom Hanks que entra diretamente  
para a luta contra Joaquin Phoenix 
na correria da temporada dos 
prémios.

Na secção Midnight Madness apenas 
apanhei o filme de culto «Color out 
of Space», de Richard Stanley, com 
Nicolas Cage como pai de família a 
entrar em loucura diabólica depois 
de um clarão de luz chegar ao seu 

quintal. H.P. Lovrecrat com um 
tom divertido e um beliscão político 
que aborda o tema das alterações 
climáticas. Foi recebido em euforia 
e é mais um triunfo para o cinema 
português visto ser todo filmado 
em Sintra e poder ser considerado 
uma co-produção da Bro, dos irmãos 
Patrocínio.

À saída da sessão Gala de «O 
Pintassilgo» comecei a pensar que há 
filmes que mais valia dispensarem 
o tapete vermelho e o investimento 
em festas nos festivais. O novo de 
John Crowley é um desses casos. 
Grande alarido: a Nicole Kidman 
presente e com uma cara nova e as 

meninas a gritarem por Ansel Elgort. 
Resultado: a imprensa aqui presente 
considerou-o um dos perdedores. E 
é verdade: «The Goldfinch» acaba de 
perder o comboio para a temporada 
dos prémios- nem foram precisos os 
resultados trágicos nas bilheteiras. 
Mas o que não é verdade é que o 
filme de Crowley seja medíocre. 
Trata-se de um drama psicológico 
com alguns méritos e uma elegância 
exemplar. Pena somente que a sua 
longa duração e alguma atrapalhação 
na adaptação ao formato de 
bestseller façam das suas.
Apesar da minha primazia serem 
os filmes em estreia mundial, não 
resisti e fui até ao Ryerson ver um 

SOUND OF METAL
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dos filmes de Veneza : «Seberg», de 
Benedict Andrews, com Kristen 
Stewart a fazer de Jean Seberg. 
Desilusão das grandes, mas nada 
que se compare a «The Friend», de 
Gabrielle Cowperthwaite, mais 
um filme sobre alguém a morrer 
com cancro mas sem verdadeiro 
coração. Nada contra Dakota 
Johnson e a aventura dramática 
de Jason Segel, mas a cineasta 
vinda dos documentários nunca 
encontra o tom certo desta história 
verdadeira e baseada num artigo.

Na reta final deste festival que 
cruza cinema de grande público 

com descobertas de art-house, os 
manos Safdie foram aclamados 
com razão com «Uncut Gems», 
uma espécie de thriller moral com 
Adam Sandler melhor do que nunca. 
É o filme que vai colocar Benny 
e Jenny no panteão dos grandes 
cineastas americanos. Uma história 
de ganância e vulgaridade na Nova 
Iorque dos mercados de jóias judeus. 
«Uncut Gems» é uma experiência 
de angústia e pavor com uma 
potência emocional inovadora. É 
um triunfos deste festival, bem ao 
contrário do novo de Tom Harper, 
«The Aeronauts», cinema inglês com 
reverência retrógada e que conta a 

odisseia do balão de ar quente que 
na Londres de 1860 bateu recordes 
de altitude. Felicity Jones e Eddie 
Redmayne bem se esforçam mas é 
tudo em vão...

Palavra ainda para a vertigem de 
velocidade que James Mangold 
conseguiu em «Le Man's 66- O 
Duelo», grande aposta da Fox para 
os Óscares. A história da luta entre a 
Ford e a Ferrari em 1966. Christian 
Bale poderá vir a ser nomeado para 
todos os prémios deste ano num  
papel de piloto de alta velocidade. 
Ainda assim, não é uma das pérolas 
da secção Gala.

Fora do radar dos prémios, a minha 
verdadeira descoberta do festival: 
«Sound of Metal», de Darius Marder, 
uma ode ao silêncio , com Riz Ahmed 
como um baterista de uma banda 
de metal que perde a audição. O 
filme é uma experiência de dor para 
o espetador e já foi adquirido pela 
Amazon Studios. Cinema sensorial 
que tem uma vertigem dramática 
tranquila.

Deixo para o fim o meu amor pela 
minha sessão preferida e um dos 
grandes filmes do cinema americano 
dos últimos anos: «Waves», de Tray 
Edward Shults, crónica de uma 

tragédia americana dos nossos dias. 
Compêndio dos comportamentos 
dos “millenials”, «Waves »é um filme 
que deixa a vida e a morte entrar. 
Se Sterling K. Brown este ano não 
estiver na corrida pelos prémios algo 
vai mal...

A sua venda para a Universal 
constitui prova das imensas 
possibilidades deste objeto que 
consagra de uma vez por todas 
Shults, jovem cineasta que pode vir 
a figurar no panteão dos maiores 
autores de cinema como James Gray, 
P.T. Anderson ou Tarantino...

Como se não bastasse, despedi-
me de Toronto com o vencedor de 
Veneza: «Joker», de Todd Phillps. 
Percebi que não é um “blockbuster” 
nem um filme de super-heróis. É 
sim uma experiência de como fazer 
cinema dos anos 70. Apesar de 
estar certinho nos Óscares, julgo 
que em Toronto saiu com elogios 
desmedidos.

WAVES
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Antonio Banderas é natural de Málaga e antes de optar 
por uma carreira de ator de cinema quis ser futebolista, 
mas uma lesão num pé comprometeu o seu esforço 
desportivo e obrigou-o a tomar outra opção, dedicando-
se ao estudo do drama.

Estreou-se em produções locais em Málaga, e com 19 
anos mudou-se para Madrid, prosseguindo a sua carreira 
de ator no Teatro Nacional de Espanha. Foi nessa altura 
que chamou a atenção do realizador Pedro Almodóvar 
que o convidou para um papel na comédia «Labirinto de 
Paixões» (1982). Estreou-se no cinema nesse ano como 
Sadec, um terrorista islâmico e gay. Posteriormente, 
surgiu em diversos filmes de Almodóvar, incluindo 
«Matador» (1986), onde interpretou um toureiro 
ferido por um touro que não pode matar na arena, e as 
comédias «Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos» 
(1988), e «Ata-me!» (1990).

A popularidade internacional dos filmes de Almodóvar, 
nomeadamente de «Mulheres...», que foi nomeado 
para o Óscar de melhor filme estrangeiro, abriu outras 
oportunidades internacionais a Banderas. Após mais 

de vinte filmes rodados em Espanha, entre 1982 e 
1992, o ator começou a construir uma sólida carreira 
cinematográfica em Hollywood.

Após uma breve aparição em «Na Cama com Madonna» 
(1991), um documentário sobre a estrela pop, conseguiu 
o seu primeiro papel significativo numa produção 
norte americana, «Os Reis do Mambo» (1992), de Arne 
Glimcher, para o qual teve que aperfeiçoar o seu inglês. 
Apesar desse desafio, o seu desempenho como músico 
em dificuldades foi altamente elogiado.

O primeiro grande reconhecimento junto da audiência 
norte-americana aconteceu quando foi escolhido para 
o drama «Filadéfia» (1993) de Jonhatan Demme. No 
filme, Banderas interpretou o amante homossexual de 
um advogado com SIDA (um papel marcante na carreira 
de Tom Hanks). Foi nesse mesmo ano que surgiu no 
elenco de «A Casa dos Espíritos» (1993), a adaptação 
da novela de Isabel Allende, realizada por Bille August. 
Esta produção internacional, com cenas rodadas em 
Portugal, juntou Glenn Close, Jeremy Irons e Meryl 
Streep. Banderas começava a ganhar espaço em filmes 

GATO DAS BOTAS

O ÁS ESPANHOL EM HOLLYWOODANTONIO BANDERAS

Foi o ator de Pedro Almodóvar e triunfou no 
cinema produzido nos Estados Unidos onde se 
tornou popular com El Mariachi e o Gato das 
Botas. Depois regressou ao cinema de Almodóvar 
para interpretar o próprio cineasta espanhol no 
biográfico «Dor e Glória», que lhe valeu o prémio 
de melhor ator no Festival de Cannes e prepara-se 
para inaugurar um teatro. Este está a ser o melhor 
ano na vida profissional de Banderas. TIAGO ALVES
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com elencos fortíssimos – esteve ao lado de Brad Pitt 
e Tom Cruise, sob direção do irlandês Neil Jordan, em 
«Entrevista com o Vampiro» (1994), e contracenou 
com Sylvester Stalonne em «Assassinos» (1995). O 
realizador mexicano Robert Rodriguez escolheu-o para 
interpretar El Mariachi em «Desperado» (1995), dando-
lhe protagonismo num papel latino, e dirigiu-o num 
dos episódios do filme coletivo «4 Quartos» (1995). Foi 
a escolha natural para desempenhar o papel de Ché, 
o narrador da saga de Eva Péron em «Evita» (1996), 
contracenando com Madonna no filme musical que 
Alan Parker dirigiu a partir do álbum conceptual de Tim 
Rise e Andrew Lloyd Webber.

Sem sair do registo de estrela latina, Banderas assumiu 
o papel de um jovem ladrão em «A Máscara do Zorro» 
(1998), de Martin Campbell, com Catherine Zeta-
Jones e Anthony Hopkins. Filmou «O Último Viking» 
(1999), de John McTiernan e «O Ringue» (1999), de Ron 
Shelton,

Robert Rodriguez escolheu-o para a aventura de ação e 
espionagem «Spy Kids – O Filme» (2001), sobre os filhos 
de dois agentes secretos cuja missão é salvar... os pais. O 
sucesso que o filme obteve permitiu o desenvolvimento 
das sequelas «Spy Kids 2: A Ilha dos Sonhos Perdidos» 

(2002) e «Spy Kids 3: Game Over» (2003).

Antonio Banderas teve oportunidade de filmar com 
Brian De Palma, no thriller «Mulher Fatal» (2002),  
integrou o elenco de «Frida» (2002), o drama biográfico 
sobre a vida da artista mexicana Frida Kahlo, realizado 
por Julie Taymor, contracenou com Emma Thompson 
em «Aconteceu na Argentina» (2003), de Christopher 
Hampton, e voltou a ser El Mariachi, em «Era Uma Vez 
no México» (2003), de Robert Rodriguez.

O papel seguinte garantiu-lhe uma popularidade 
extraordinária e superior às personagens que 
desempenhou em filmes de imagem real. Tratou-se do 
Gato das Botas que surgiu no filme de animação «Shrek 
2» (2004), de Andrew Adamson e Kelly Asbury, (2004). 
A personagem tornou-se essencial na série e Banderas 
continuou a dar-lhe voz em «Shrek O Terceiro» (2007), 
de Chris Miller e Raman Hui, e «Shrek Para Sempre» 
(2010), de Mike Michell.

Como já vimos, o carisma e popularidade de Banderas 
permitiu-lhe dar novas vidas a diversas personagens, 
como sucedeu na sequela «A Lenda de Zorro» (2005), 
novamente dirigido por Martin Campbell e com 
Catherine Zeta-Jones. E assim sucedeu com «O Gato 

das Botas» (2011), de Chris Miller, o ‘spin off’ onde a 
personagem que já tinha surgido em três filmes da série 
«Shrek» ganhou autonomia.

Banderas foi sendo solicitado para filmes diferentes 
como o policial «Parceiros no Crime» (2009), de Mimi 
Leder, com Morgan Freeman, a comédia «Vais Conhecer 
o Homem dos Teus Sonhos» (2010), de Woody Allen, 
e o thriller «Uma Traição Fatal» (2011), de Steven 
Soderbergh. Mas durante estes vinte anos não trabalhou 
com Pedro Almodóvar, o realizador que o projetou para 
além do cinema espanhol. O reencontro aconteceu com 
«A Pele Onde Eu Vivo» (2011), um drama perturbador 
sobre um cirurgião plástico que cria uma pela sintética 
que resiste a agressões. O cineasta voltou a dirigi-lo 
num pequeno papel na comédia louca «Os Amantes 
Passageiros» (2013).

Banderas retomou a ligação com Robert Rodriguez 
em «Machete Mata» (2013) e juntou-se ao elenco de 
veteranos de filmes de ação em «Mercenários 3», de 
Patrick Hughes. Filmou com Terrence Malick em 
«Cavaleiro de Copas» (2015), e foi Mario Sepúlveda, um 
dos sobreviventes do colapso de uma mina chilena, em 
«Os 33» (2015), um filme de Patrica Riggen baseado 
em acontecimentos verídicos. Numa rara incursão em 

televisão desempenhou Pablo Picasso na série «Genius» 
(2017 - ...) da National Geographic, dedicada à vida e 
obra de grandes mentes da história. Este papel valeu-
lhe a quarta nomeação da carreira para um Globo de 
Ouro de melhor ator, um prémio que nunca ganhou.

Recentemente reencontrou-se com Seven Soderbergh 
em «The Laundromat» (2019), onde interpreta Ramón 
Fonseca, um dos sócios da companhia de advogados 
que protagonizou o escândalo dos papéis do Panamá. 
E voltou a filmar com Pedro Almodóvar naquele que 
poderá ser um papel decisivo na sua carreira. Em «Dor 
e Glória» (2019) é Salvador Mallo, uma realizador que 
reflete sobre as escolhas que fez ao longo da sua vida. 
Ou seja, é o próprio Almodóvar. Com este desempenho 
Antonio Banderas obteve a maior consagração da sua 
carreira, o prémio de melhor ator no Festival de Cannes 
[foto].

Num regresso às suas origens pessoais e teatrais, 
Antonio Banderas adquiriu o Teatro Alameda em 
Málaga, remodelou-o e fundou um novo espaço, o 
Teatro del Soho. Neste outono, a sala abrirá portas 
com a estreia de um ‘revival’ do musical da Broadway 
«A Chorus Line», encenado para palco pelo próprio 
Banderas.
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O Bárbaro», ou a sugestão dos 
detalhes infernais num livro 
maldito ao lado de Johnny Depp 
em «A Nona Porta», de Roman 
Polanski.

Na sua chegada triunfal a Lisboa, 
ao lado de Diego Lopes, jovem 
realizador que apresentou no 
festival de terror da capital um 
documentário em sua homenagem 
– «Jack Taylor, Testigo del 
Fantástico» – Jack Taylor recebeu 
a METROPOLIS com o maior dos 
carinhos. Com os seus 82 anos, 
o ator exibiu réstias da sua 
juventude e de uma memória, 
mesmo falível, invejável. Por entre 

por vezes contentando-se com 
papéis minúsculos. Porém, foi 
com Jesus Franco e as suas 
voltas por terras espanholas que 
Taylor começou a tornar-se num 
nome recorrente neste tipo de 
produções. Por entre demónios 
femininos e esquartejadores 
mascarados, figuras draculeanas e 
livros demoníacos, a sua carreira 
dialogou diversas vezes com a 
ascensão do trash exploitation e do 
cinema de género marginalizado. 
Para os espectadores menos 
atentos, é marcante a forma como 
foi seduzido e consequentemente 
enganado por Arnold 
Schwarzenegger em «Conan, 

as suas recordações, esta foi a 
nossa conversa: 
HUGO GOMES

Tendo em conta o seu trabalho 
com Jesus Franco e o filme «A 
Nona Porta», julgo que esta 
não é a sua primeira vez em 
Portugal? [risos]
JACK TAYLOR: Não, até porque fiz 
7 a 8 filmes Não, até porque fiz 7 a 
8 filmes aqui… julgo que 7, um foi 
na Madeira, no Funchal. Trabalhei 
com o Polanski e Franco, e claro, 
várias vezes visitei o país como 
turista. Adoro Portugal.

Algumas delas eram 

coproduções portuguesas?
JT: Julgo que não, grande parte 
eram produções americanas. Os 
de Franco, se não estou em erro, 
tinha coprodução alemã e algumas 
delas francesas.

Quanto ao filme de Diego 
Lopez? Já o viu?
JT: Sim. [dirige-se a Diego 
Lopez que se encontrava na 
sala] Quantas vezes o vi? [risos] 
Quatro? [depois da resposta 
afirmativa] Vi em Bilbao… 
SITGES… Moulins… Murcia… esta 
talvez seja a minha quinta vez. 

Qual é a sua opinião acerca do 

“Jack Taylor? Não, nunca ouvi 
falar.” Seria esta a reação do 
comum dos mortais após ouvir 
o nome de um dos convidados 
de honra desta última edição 
do MOTELx. Mas apesar da 
ignorância em relação ao seu 
nome, é a sua face que nos leva 
diretamente a um rol de centenas 
de filmes, divididos em obras 
de baixo-orçamento, grandes 
produções e softcore. 

Nascido no estado de Oregon, 
EUA, em 1936, Taylor encontrou 
espaço para o seu talento nos 
palcos mexicanos. Aí começou a 
sua carreira de ator multifacetado, 

JACK TAYLOR
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trabalho de Diego Lopez?
JT: Sinto-me honrado pelo facto 
de dele ter dedicado algum do seu 
tempo a fazê-lo. Muito obrigado 
[dirige-se novamente a Diego].

Pois, mas a sua carreira não é 
propriamente curta ...
JT: Sim, encontro-me na indústria 
há já algum tempo, e espero 
manter-me por mais alguns anos 
[risos].

Gostaria que me falasse sobre 
a sua estreia. Foi em 1953 no 
Jack Benny Show e acredito 
que contracenou com a grande 
estrela, a única Marilyn 
Monroe. É verdade?

JT: Não, eu estava no programa, 
mais precisamente no episódio 
em que ela entrou. Isso é diversas 
vezes mencionado devido ao 
facto de ter sido o meu início 
de carreira, em contraste com 
ela, visto que já era uma grande 
estrela, assim como Jack Benny. 

Vivi algum tempo do outro lado 
da rua onde ela vivia. Marilyn 
estava numa localidade chamada 
Delphine Drive, em Beverly Hills, 
e eu estava num edifício por detrás 
da sua garagem e via-a todos os 
dias. Testemunhava-a com os seus 
óculos, os rolos no cabelo, sem 
maquilhagem, a sair todos os dias 
de manhã e regressar por volta das 

cinco da tarde.
Vivi em Los Angeles por duas 
semanas, e durante essa minha 
estadia recebi uma chamada para 
participar num episódio do show 
de Jack Benny, e nesse mesmo, 
Marilyn Monroe era a convidada 
especial. 

Naqueles dias ensaiávamos 
sexta e sábado e o programa era 
transmitido no domingo, e quando 
ela chegou ao estúdio, vinha 
com maquilhagem, sem os ditos 
rolos no cabelo e sem a bengala 
pelo qual arrastava devido a uma 
lesão feita no filme com Robert 
Mitchum [«Rio Sem Regresso», de 
Otto Preminger]. Olhei para ela e 

foi aí que tive a certeza absoluta 
que aquela figura era a Marilyn 
Monroe. 

Pergunto se, naquela altura, 
haveria algum ator ou atriz 
com o qual desejaria mais que 
tudo ter contracenado?
JT: Para ser sincero não consigo 
pensar em nenhum. Eu era um 
jovem que desejava ser ator, e fazia 
teatro, programas de rádio, não 
havia ninguém… quer dizer, não 
deveria dizer isto… mas Orson 
Welles é o meu herói. 

Mas contracenar ou ser 
dirigido por ele?
JT: Das duas maneiras. 

Quanto a Jesus Franco, a sua 
maior colaboração, como foi 
trabalhar com ele? Como o 
conheceu?
JT: Jesus Franco, ou Jess Franco 
trabalhou comigo no início da 
sua carreira. Bom, não diria 
início até porque já tinha vários 
filmes concluídos em Espanha e 
eu estava prestes a fazer um, mas 
conhecemo-nos porque ambos 
os projetos tinham o mesmo 
produtor, e por isso jantámos 
juntos. Passados dois dias ele 
telefona-me de Lisboa e convida-
me a trabalhar com ele. Em 10 
anos fiz 8 filmes com ele, e para 
dizer a verdade era muito bom 
realizador. Demo-nos muito bem. 

Havia vezes que não me pagava, 
mas isso era outra história. [riso]

Sente que é uma figura algo 
esquecida e não reconhecida 
no panorama cinematográfico? 
Visto ser um realizador tão 
prolífero. 
JT: Era prolífero, sim. Acabou por 
fazer mais de 200 filmes, coisa 
assim parecida. Porém, tinha um 
grande problema, aborrecia-se 
facilmente e tentava com isso 
terminar o filme de qualquer 
maneira. Lembro de uma vez, 
com «Eugénie» (1970), em que o 
produtor o forçou a fazer um filme 
melhor. 

WAX
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Eu admirava-o, principalmente 
naquela altura em que existia 
muita censura, e fazíamos coisas 
que outros nem tinham a coragem 
de pensar.

E como ele contornava essa 
censura?
JT: Eram os tempos do General 
Franco, ou seja, não podia haver 
sexo, política e, claro, nudez. Mas 
Jesus Franco vinha várias vezes 
a Portugal, cá a vossa censura era 
mais branda. 

Depois de alguns trabalhos 
com Franco e outros, integrou 
a indústria do softcore e do 
erótico ...

JT: Vou-te dizer uma coisa, 
por vezes não sabíamos o que 
estávamos a fazer. No mesmo 
filme existiam 3 ou até mesmo 
4 versões, e uma delas éramos 
enganados e acabava por ser 
um filme pornográfico e eu não 
fazia ideia. Quer dizer, acabava 
por entrar, mas não fazia porno. 
[risos] Em Espanha era comum 
fazermos versões duplas, que 
consistia em filmar uma cena de 
amor, mas a outra versão teria 
uma cena de sexo.

E o Jack Taylor fez essas cenas 
de sexo?
JT: Não muitas… quer dizer, uma, 
duas… Em «Necronomicon» julgo 

que cortaram todas as cenas de 
nudez para os EUA, tendo apenas 
sobrado uma… Bem, talvez tenha 
feito 6. Já não me lembro, a minha 
memória falha.

Nunca se sentiu desconfortável 
em despir à frente dos outros?
JT: Para dizer a verdade, não. 
Quando atuamos perdemos esse 
desconforto, mesmo com toda 
aquela gente a olhar para nós. 
Esquecemo-nos daquilo que nos 
rodeia. Julgo que houve uma vez, 
uma cena incomum, em que senti 
esse desconforto.

Também fez dobragem...
JT: Havia um tempo em que 

tínhamos que dobrar os filmes 
espanhóis para inglês, e no meu 
caso, estava implícito no contrato 
que tinha acima de tudo dobrar 
a minha personagem. E certa 
vez, dobrei o Paul Naschy, porque 
não havia ninguém para o fazer 
e então pediram-me a mim para 
o fazer e a outro ator para fazer 
de mim. [risos] E em relação a 
«Necronomicon», na versão dos 
EUA, aquela voz não é a minha, 
mas é bastante parecida.  

Possivelmente o seu papel 
mais relembrado e, de certa 
maneira, invulgar e bastante 
curto, foi em «Conan e os 
Bárbaros» [risos] ...

JT: Chamaram-me para uma 
reunião com o John Milius, e 
lá estava presente quase toda a 
sua equipa. Ele olhou para mim 
e questionou o que poderia fazer 
comigo, aí um dos seus assistentes 
sugeriu: “ele pode ser o padre?” 
E John Milius assertivamente 
discursou: “sim, ele pode ser o 
padre, mas atenção que o padre é 
homossexual e quando fazemos de 
homossexual...” aí eu interrompi e 
disse: “não devemos exagerar”. E 
foi assim que consegui o trabalho.

Filmámos na Almería. No primeiro 
dia eu não fiz nada. No segundo 
também não. E foi no terceiro que 
me colocaram entre os animais e 

afins, e Arnold Schwarzenegger 
apareceu. Atenção, nós não 
ensaiámos a cena, e com o debitar 
de falas, coloquei a minha mão no 
seu peito e assim concretizámos a 
dita cena. E foi isto. John Milius 
nunca mais falou comigo. Nunca.

Nunca? Nem sequer um 
agradecimento?
JT: Não. Mas Schwarzenegger veio 
ter comigo no final e disse: “John 
está muito feliz contigo”. [risos]

Visto que trabalhou tanto em 
produções de baixo-orçamento 
como de grande orçamento, 
existe alguma diferença no 
processo e trabalho em cada 

JACK TAYLOR E DIEGO LOPES
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um?
JT: A diferença é aquela que se vê 
no ecrã, essa é que é essa.

Sim, mas estava a falar do 
tratamento, tolerância, 
relações, isso tudo.
JT: Ah… também não há grande 
diferença. Vamos para o set e 
tentamos não errar. Com Milius, 
por exemplo, não errei, por isso 
correu bem.

Cometeu algum erro que gerou 
alguma história para o futuro?
JT: Não, eu raramente cometo 
erros. Preparo-me imenso para os 
papéis.

Outro dos seus papéis mais 
conhecidos, na «A Nona Porta», 
você contracenou com Johnny 
Depp. Como foi parar a um 
filme do Polanski?
JT: No momento estava nos 
EUA, e o meu agente telefonou-
me. Havia uma diferença de 
nove horas do sítio onde ele se 
encontrava - “Estás acordado?” 
- e eu - “Porquê?”. “Porque 
Roman Polanski vai-te ligar, 
por isso mantém-te acordado.” 
Então desliguei a chamada, e 
imediatamente Polanski ligou e 
ofereceu-me o papel, só teria que 
me encontrar com ele em Paris, 
onde se encontrava.

Naquela altura, deixei a minha 
mãe que estava sob cuidados, e 
segui para a capital francesa onde 
me encontrei com Polanski. Pouco 
tempo depois estava em Toledo 
a filmar as minhas cenas com 
Johnny Depp e de seguida parti 
para Sintra. E é isto, filmámos por 
nove dias.

Atualmente, existe algum 
realizador com qual deseja 
trabalhar?
JT: Não, qualquer realizador que 
me contacta a solicitar os meus 
serviços é mais que bem-vindo. 
Agora, tive que recusar a proposta 
de um bom realizador, não porque 

não queria trabalhar com ele, mas 
por outras e diferentes razões. Era 
porque o filme tinha demasiados 
tiroteios, e com a minha idade, o 
barulho me deixa meio atordoado. 
Por isso, não é aconselhável esse 
tipo de produções nesta fase da 
minha vida. 

Tem novos projetos?
JT: Vou começar a trabalhar 
em outro novo projeto, em 
novembro… espero bem que sim. 

É sabido que um dos 
realizadores que mais admira 
é Eugenio Mira, com o qual 
trabalhou em «Grand Piano», 

«Agnosia» e «The Birthday». 
JT: Sim, ainda na outra noite tive 
um jantar com ele. Toda a vez que 
Eugenio me vem com um papel, 
automaticamente aceito, nem 
sequer pergunto o que é ou em que 
consiste. Digo que sim cegamente. 
Ele é um dos meus realizadores 
atuais favoritos. Trabalhei com 
muitos bons realizadores, e 
pessoas que admiro de coração, 
mas ele é especial.

Visto que foi uma figura 
presente na indústria 
espanhola, como vê o cinema 
que atualmente é produzido lá?
JT: Penso que o cinema espanhol 
está a passar uma das melhores 
fases da sua existência enquanto 
indústria. Melhores realizadores, 
melhores atores, melhor indústria, 
pode-se ter perdido aquela magia 
ancestral assim como acontece 
com todo o outro cinema – 
obviamente, Hollywood incluída 
– mas é hoje um cinema melhor e 
mais diverso.  

Antigamente, quando algo era 
popular, a fórmula era repetida, 
repetida e mais que repetida até 
à sua exaustão. Hoje, a indústria 
está mais diversificada nas 
propostas. Obviamente, que 
anteriormente era mais difícil 
fazer um filme, sobretudo a nível 
técnico, e quando se conseguia, 
era feito com mais entusiasmo que 
agora. Eram filmes com alma. Nos 
dias de hoje, qualquer um pode 
fazer cinema… com isto não digo 
que daqui só saem objetos vazios, 
por vezes, encontramos filmes 
bastantes espirituosos. 

Acredito é que a televisão 

influenciou esses processos de 
produção, garantindo a esta 
uma mecanização e, claro, essa 
extração de alma. 

Ou seja, pelas suas palavras, é 
como vivêssemos numa Idade 
de Ouro do Cinema Espanhol 
e ao mesmo tempo não tão 
dourada assim? 
JT: Houve uma idade de ouro 
no cinema espanhol, aliás, duas 
idades de ouro. Os tempos da 
República, antes dos tempos de 
Franco [General Francisco Franco], 
altura em que se faziam filmes 
muito bons. 

Até mesmo no tempo de Franco, 
para dizer a verdade, havia um ou 
outro filme bastante admirável. 
[Virando-se para Diego Lopez] 
«A Tía Tula», por exemplo, é 
muito bom. Nessa época também 
havia bons realizadores como 
o Mario Camus. Mas era tudo 
supervisionado pelo Ministério da 
Cultura da altura, ou seja, censura 
atrás de censura, limitando a visão 
do realizador. Essa era uma das 
razões para que Franco [Jesus] 
trabalhasse fora de Espanha, a 
fazer coisas que não conseguíamos 
fazer no país. 

Tive a sorte de trabalhar em 
produções como «Cleópatra», 
entre outras obras formidáveis 
fora de Espanha. E por fim, a 
segunda Idade de Ouro, o depois 
dos tempos da Ditadura. A 
emancipação do cinema espanhol!   

HUGO GOMES E JACK TAYLOR
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autenticidade, sempre. Mas está 
tão bem escrita que é quase como 
se estivesse já “mapeada” para ti. 
E é tão divertido porque me dão 
coisas maravilhosas para trabalhar 
e desenvolver a personagem. Estou 
incrivelmente agradecido por fazer 
parte de tudo isto.

Interpretaste muitos vilões na 
tua carreira, nomeadamente o 
Victor Zsasz em «Gotham».
AC:Sim!

Mas o NoHo Hank não é um 
vilão como os outros, até 
porque no fim do dia ele só 
quer ser amigo do Barry 
(Bill Hader) ou ser o tipo 
fixe do gangue. Como é que 

«Barry» é realmente uma série 
incrível. Aliás, a METROPOLIS 
considerou-a a melhor série de 
2018…
ANTHONY CARRIGAN: Oh, a sério? 
Isso é muito porreiro. Obrigado!

Sim, a qualidade da série está 
à vista, e muito também se 
deve à tua personagem. Quem 
vê a série adora-a. É uma 
personagem muito desafiante, 
pelo menos parece, porque tem 
diversas “camadas” de comédia. 
Não é apenas interação ou 
diálogo. Consideras que é a 
personagem mais exigente da 
tua carreira?
AC: Sabes… Acho que é desafiante 
porque queres muito dar-lhe 

te sentes em relação a isso? 
E como descreverias as suas 
motivações?
AC:Eu descreveria o Hank como 
um anfitrião muito impaciente. 
Quer ter a certeza de que toda a 
gente está satisfeita. Basicamente 
só quer agradar aos outros, ao 
mesmo tempo que está a tentar 
liderar um “sindicato do crime”.

Na primeira temporada, 
tivemos o NoHo Hank 
divertido, estava sempre 
bem-disposto. Mas na segunda 
já teve direito à sua própria 
storyline e esteve assustado 
grande parte do tempo. Como é 
este desafio para um ator?
AC: Oh, é um presente para um 

ator. Não é muito frequente 
conseguires algo assim, onde tens 
tantos níveis para representar. 
E tens tantas camadas da 
personagem, ou diferentes lados, 
e tens a oportunidade de explorar 
a tua personagem enquanto ela 
atravessa variadas emoções. Digo 
isto porque muitas vezes é como se 
pintassem a personagem sempre 
com as mesmas cores… É um 
presente incrível!

Sentes que tens liberdade para 
também criar a personagem – 
ou esse é um trabalho apenas 
para os criadores da série (Alec 
Berg e Bill Hader)?
AC: Não, não, eles são muito 
abertos em relação aos pequenos 

A sua personagem em «Barry» 
estava destinada a morrer 
logo no primeiro episódio, mas 
conseguiu fintar o destino e 
integra atualmente o núcleo 
de protagonistas. De passagem 
por Portugal para um painel na 
Comic Con Portugal, em véspera 
de saber se levava o Emmy 
de Melhor Ator Secundário 
(Comédia) ou não, Anthony 
Carrigan sentou-se com a 
METROPOLIS para conversar sobre 
a magnífica série de Bill Hader e 
o futuro do seu NoHo Hank.

ENTREVISTA SARA QUELHAS
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detalhes. E acho que é isso 
que torna a série realmente 
extraordinária, é que está repleta 
de imensos pormenores. Podes 
ver «Barry» duas, três ou quatro 
vezes e apanhar coisas novas em 
cada nova visualização. Esses 
detalhes são muito importantes. Os 
criadores são incrivelmente abertos 
e estão disponíveis a “brincar” com 
as personagens.

O Bill Hader é um comedy 
genius há já algum tempo. Como 
tem sido trabalhar com ele? É 
uma pessoa disponível como 

realizador e produtor?
AC: Ele é maravilhoso, e é um tipo 
impecável para trabalhar. Ele está a 
fazer tanta coisa ao mesmo tempo 
que até te esqueces que ele está a 
fazer isso tudo, porque está sempre 
muito relaxado e tranquilo. Ele é 
tão brilhante e as “rodas” estão 
sempre em movimento, mas ele 
realmente toma muita coisa em 
consideração e é ótimo em tudo o 
que faz.

O Barry, a personagem do Bill, 
é uma parte muito importante 
da vida da tua personagem. 

Na segunda temporada eles 
tiveram alguns momentos bons 
e também maus, sendo que 
no final ele assassina muitos 
amigos do NoHo Hank. Como 
achas que a tua personagem vai 
reagir?
AC: Não tenho a certeza, porque 
obviamente ainda não está 
gravado. Não sei… O Hank 
certamente tem uma grande 
tolerância emocional para o 
Barry e para o que ele faz, já que 
o considera o seu melhor amigo. 
Então, tu deixas o teu melhor 
amigo escapar-se a muitas coisas. E 

talvez não devesses…

O NoHo Hank é uma 
personagem muito complexa 
e emocional. Já te passou pela 
cabeça que ele pode juntar-se 
ao Barry no mundo teatral, 
ou achas que isso é algo muito 
rebuscado?
AC: Não tenho a certeza. Eu estou 
muito disponível para tudo o 
que os criadores quiserem trazer 
para a série. Eles têm uma visão 
tão maravilhosa! Por isso tenho a 
certeza que se vão lembrar de algo 
muito porreiro para a próxima 

temporada.

Por falar em teatro, em «Barry» 
temos este “lado B” de Los 
Angeles, com atores a tentarem 
ser bem-sucedidos neste meio 
muito competitivo. Sentes 
empatia por estas personagens, 
em comparação até com a tua 
própria experiência?
AC: Sim, acho que há muitas coisas 
que os atores – e especificamente 
os atores em Los Angeles – 
atravessam. É uma indústria 
realmente muito difícil e é muito 
difícil conseguires entrar. E muito 

do que vês os atores atravessar 
na série são coisas que todos os 
atores vivem. Acho, portanto, que 
há um lado com que te consegues 
identificar como ator, mas não sei… 
Gosto de pensar que fui abençoado, 
que sou mais confiante [risos], como 
muitos estudantes de representação, 
mas se calhar não.

Qual a sensação de ser nomeado 
para um Emmy?
AC: É realmente uma grande honra, 
estou muito entusiasmado! E estou 
muito agradecido e contente por 
ver que muitos atores de «Barry» 
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conseguiram nomeações. É essa a 
minha parte favorita, que estamos 
todos nisto juntos.
Nos últimos cinco anos, mais ou 
menos, a categoria de Comédia nos 
Emmys era muito difícil de “bater”, 
com «Veep» e «Transparent» bem 
colocados. As pessoas achavam que 
era complicado outras comédias 
conseguirem brilhar logo, mas o 
Bill Hader e Henry Winkler, que 
venceram em 2018 com a primeira 
temporada, fizeram isto parecer 
fácil.
Exatamente, fizeram isto parecer 

fácil e “limparam” as respetivas 
categorias. Não sei… Acho que é 
um testemunho para a série, e um 
testemunho para o Bill e o Henry 
e para o talento brutal que eles 
têm. Além disso, acho que é muito 
engraçado ser uma espécie de 
new kid on the block, no que diz 
respeito às novas comédias. É uma 
honra imensa estar incluído.

«Barry» tem um elenco incrível. 
Atores muito experientes, 
como o Stephen Root e o Henry 
Winkler, e outros que estão a 

começar ou a fazer a segunda 
série da carreira. É um grupo 
unido?
AC: Sim, completamente. Somos 
um mix muito unido, o que é uma 
ajuda importante. Todos nos damos 
muito bem, o que é amoroso e 
torna tudo mais fácil quando há 
uma relação de amizade entre 
todos. É um grupo muito bondoso, 
que se apoia mutuamente. Estou 
muito contente por fazer parte de 
tudo.

O grupo tem espaço para 
improvisar?
AC: Sim, há muito espaço para 
improvisar. Mas o argumento 
é tão bom que muitas vezes 
simplesmente não queres 
“estragar” [risos]. No entanto, ao 
mesmo tempo, é um ambiente 
muito criativo. Portanto, temos 
permissão para “brincar”, somos 
encorajados a fazê-lo. Só que 
muitas vezes, como disse, não 
queres mexer com o que já está 
bem.

O NoHo Hank é um dos vilões, 
teoricamente. Porque esta é 
uma série cujo protagonista é 
um assassino em série e a tua 
personagem é um dos favoritos 
dos fãs… Como achas que isto 
aconteceu?
AC: Não sei. Ele é certamente 
uma personagem muito vibrante. 
Tem muita energia e realmente 
tem boas intenções, mas é muito 
alheado. Não sei, estou apenas 
contente por ver que as pessoas 
lhe ganharam afeição. Acho que o 
NoHo Hank só quer que gostem 

dele. Portanto, na cabeça dele, isso 
é ótimo [risos].

Originalmente, o NoHo Hank 
morria no piloto. O que mudou?
AC: Não sei. Comecei a fazer o que 
tinha a fazer e acho que a malta 
gostou do que viu. Estou muito 
contente que o Hank não tenha 
morrido, claro!

Seria um desperdício!
AC: De certeza! E eu não estaria 
agora aqui se ele tivesse morrido… 
[risos]
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Depois de algumas parcerias bem-sucedidas, 
nomeadamente com a Netflix, a Disney vai 
tentar a sua aposta a solo. E deixa já o aviso: não 
vem para brincadeiras.

SARA QUELHAS

NOVO PLAYER NO STREAMING 
TRAZ CATÁLOGO DE LUXO



delícias de miúdos e graúdos. 
No primeiro ano, estima-se que 
estejam disponíveis mais de 7500 
episódios e 500 filmes. A Disney, 
Pixar, Marvel e Star Wars somam-
se ainda 250 horas de programação 
do National Geographic. Ainda não 
se sabe quando o serviço chega a 
Portugal.

Fique desde já a conhecer o 
catálogo de séries em imagem real, 
conhecido até ao momento, que é 
simplesmente impressionante. 

Chega dia 12 de novembro aos 
Estados Unidos e ao Canadá e 
terá um custo de 6,99 dólares por 
mês. O Disney Plus, ou Disney+, 
promete ‘abanar’ o universo do 
streaming, já bem apetrechado 
com a Netflix, HBO, Amazon 
Prime e Hulu, entre outros. No 
entanto, não se pode falar em 
qualquer tipo de desvantagem, 
muito pelo contrário, uma vez que 
o serviço usa as suas principais 
armas logo à partida, trazendo à 
vida no pequeno ecrã alguns dos 
seus principais êxitos, com uma 
forte aposta em spin-offs.

Além dos conteúdos novos, o 
Disney+ será também uma boa 
“base de dados” para quem quer 
rever os êxitos que fizeram as 

The World According to 
Jeff Goldblum
Disponível a 12 de novembro
De: National Geographic
Com: Jeff Goldblum
Provavelmente um dos atores 
mais queridos da atualidade, que 
marcou gerações no cinema e na 
televisão, Jeff Goldblum assume o 
papel de apresentador numa série à 
sua (grande) medida. Os episódios 
acompanham a descoberta que faz do 
mundo que o rodeia, desde tatuagens 
a gelados, mostrando o lado mais 
complexo por detrás dos conceitos 
mais banais do dia a dia. Para muitos, 
bastará certamente ouvir o nome do 
ator para se agarrarem ao pequeno 
ecrã de devorarem uma descoberta 
que terá tanto de científica quanto 
de cómica.

High School Musical: The 
Musical: The Series
Disponível a 12 de novembro
De: Tim Federle
Com: Joshua Bassett, Olivia 
Rodrigo, Matt Cornett

Olivia Rodrigo, a protagonista de 
«Bizaardvark», um dos sucessos 
infantis do Disney Channel, é 
um dos trunfos na continuação 
da saga «High School Musical» na 
TV, onde encontra Sofia Wylie, 
a Buffy de «Andi Mack». Tudo 
começa com o choque: a escola 
secundária onde foram filmados 
os filmes nunca teve um musical 
inspirado pelos mesmos. Mas 
isso vai mudar e dá o mote a um 
spin-off inesperado, que usa uma 
história Disney para a repensar e, 

através dela, abrir portas a uma 
espécie de “mocumentário” ou 
falso documentário.

Encore
Disponível a 12 de novembro
De: Jason Cohen
Com: Kristen Bell

“O meu nome é Kristen Bell e isto 
é «Encore»”. É assim que começa o 
trailer de «Encore», uma das apostas 
reality TV do serviço de streaming, 
que conta com Kristen Bell (a 
Anna da saga Frozen) no papel de 
apresentadora. A série recupera um 
grupo de ex-alunos, que atuou em 
conjunto no secundário numa peça 
musical, e treina-os novamente 
para repetirem a performance em 
idade adulta. Já em 2017 a ABC 

The Mandalorian
Disponível a 12 de novembro
De: Jon Favreau
Com: Pedro Pascal, Gina Carano, 
Nick Nolte
É uma das séries que tem 
despertado mais curiosidade, não 
fosse um spin-off de «Star Wars». 
Cinco anos depois da queda do 
Império em «Star Wars: Episódio 
VI - O Regresso de Jedi» (1983), 
«The Mandalorian» segue a história 
da personagem de Pedro Pascal («A 
Guerra dos Tronos», «Narcos»), 
um caçador de recompensas e 
pistoleiro espacial. A criação é da 
responsabilidade de Jon Favreau, 
um habitué na realização e 
produção Marvel, nomeadamente 
com «Homem de Ferro».
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tinha lançado um especial nos 
mesmos moldes, com o mesmo 
nome e apresentadora.

The Falcon and the Winter 
Soldier 
Lançamento previsto para 2020
De: Malcolm Spellman
Com: Anthony Mackie, Sebastian 
Stan, Daniel Brühl

Para quem gostou da aproximação 
entre Falcon (Anthony Mackie) e 
o Winter Soldier (Sebastian Stan) 
em «Vingadores: Endgame» (2019), 
há excelentes notícias. Um dos 

originais do serviço vai incidir 
nas duas personagens depois dos 
eventos bombásticos do mais 
recente filme da MCU. Ainda pouco 
se sabe sobre o rumo que vai seguir 
a minissérie de seis episódios, 
mas já estão confirmadas as 
participações de Sharon Carter 
(Emily VanCamp) e Helmut Zemo 
(Daniel Brühl). «The Falcon and 
the Winter Soldier» deve chegar no 
final de 2020.

Com Amor, Simon
Lançamento previsto para 2020
De: Isaac Aptaker, Elizabeth Berger

Com: Michael Cimino, Ana Ortiz, 
James Martinez

Depois do filme «Com Amor, 
Simon» (2018), a Disney+ traz 
Nick Robinson, que interpretou 
o protagonista, para narrar 
as aventuras e desventuras de 
um novo leque de personagens 
ambientado no mesmo espaço. 
O papel principal vai agora para 
Michael Cimino («Annabelle 3 - O 
Regresso a Casa» (2019), que dá 
vida a Victor, um jovem inadaptado 
que, tal como o protagonista do 
filme, passa por dificuldades na 

escola e não sabe ainda como lidar 
com a sua orientação sexual.

Diary of a Female President
Lançamento previsto para 2020
De: Ilana Peña
Com: Tess Romero, Charlie 
Bushnell, Selenis Leyva

Os sonhos têm origem bem cedo 
– no caso da protagonista de 
«Diary of a Female President», a 
história começa a escrever-se aos 
12 anos. Neste diário televisivo, 
a personagem explora os êxitos 
e fracassos da adolescência e da 

vida escolar, à medida que dá início 
à sua jornada para assumir um 
dos cargos mais importantes do 
mundo. O nome mais sonante entre 
os produtores executivos é Gina 
Rodriguez, de «Virgem Jane», que 
também participa na série como 
a protagonista em idade adulta, 
já nas funções de Presidente dos 
Estados Unidos.

Muppets Now
Lançamento previsto para 2020
De: Malcolm Spellman
Com: Dave Goelz, Bill Barretta, 
Peter Linz

Entre filmes e séries, os “Marretas” 
acompanharam o crescimento 
de muitas gerações, pelo que não 
é de estranhar que o streaming 
da Disney traga de novo à ribalta 
uma das suas “famílias” mais bem-
sucedidas. Não se podendo falar 
propriamente em surpresa, uma 
vez que o serviço não irá descurar 
nas suas principais armas e esta 
é uma das incontornáveis, ainda 
não se sabe que formato terá desta 
vez. Ainda assim, de duração curta, 
«Muppets Now» deverá contar com 
a participação especial de figuras 
bem conhecidas do público.

 126  127METROPOLIS OUTUBRO 2019 METROPOLIS OUTUBRO 2019

DIS N EY + DIS N EY +



Cassian Andor (ainda sem 
título)
Lançamento previsto para 2020
De: Stephen Schiff
Com: Diego Luna, Alan Tudyk

É certo que a Disney anunciou logo 
ao que vinha: «Star Wars» e Marvel 
com fartura, para ultrapassar a 
concorrência em grande estilo. 
Uma das personagens principais de 
«Rogue One: Uma História de Star 
Wars», Cassian Andor (Diego Luna) 
vai ter direito a um reprise, onde já 
está garantida a companhia do seu 
principal parceiro robótico, K-2SO 
(Alan Tudyk). A trama servirá de 
prequela ao filme de 2016, que 
incidia sobre a heróica equipa 
responsável por roubar os planos 

filmes. E se os eventos tivessem 
acontecido de maneira diferente? 
A trama marca o regresso de vários 
fan favourites, como Peggy Carter 
(Hayley Atwell) e Jane Foster 
(Natalie Portman).

Ainda sem data de estreia

Obi-Wan Kenobi
Parecem séries feitas à medida. Os 
fãs tanto pediram que a Disney 
fez-lhes a vontade: Ewan McGregor 
vai voltar a interpretar Obi-Wan 
Kenobi. Recorde-se que o ator 
deu vida à versão mais jovem da 
personagem nos Episódios I, II e 
III.

da Estrela da Morte [Death Star].

Outras séries originais
Lançamento previsto para 2021

Hawkey
Jeremy Renner volta a vestir a 
roupa do “Gavião Arqueiro” para 
passar a responsabilidade do 
mesmo a Kate Bishop. A série 
deverá ser uma das que incide 
sobre os “Jovens Vingadores”, uma 
das storylines mais populares dos 
comics.

Loki
Por falar em personagens 
populares da Marvel, a Disney 
não se esqueceu de um dos seus 
vilões mais adorados: Loki (Tom 

Ms. Marvel 
Seguem-se mais três séries da 
Marvel. Kamala Khan ganha a 
sua própria história em nome 
próprio, mais uma na senda dos 
“Jovens Vingadores”. Trata-se 
de uma adolescente muçulmana 
que admira super-heróis como a 
Capitão Marvel.

She-Hulk
Mais uma voltinha, mais um 
herói reimaginado. O “monstro 
verde” volta a ser o centro das 
atenções, desta feita com Jennifer 
Walter, prima de Bruce Banner. 
Todavia, ao contrário do parente, 
esta personagem é bem mais 
controlada…

Hiddleston). O ator voltará a dar 
vida ao irmão de Thor, desta feita 
no pequeno ecrã e 10 anos depois 
de «Thor» (2011).

WandaVision
Outro dos spin-offs em carteira 
é «WandaVision» que, tal com 
o nome anuncia, irá recuperar 
um dos casais do MCU, Vision 
(Paul Bettany) e a Scarlet Witch 
(Elizabeth Olsen). O elenco inclui 
ainda Kat Dennings, Kathryn 
Hahn e Randall Park.

What If...?
Baseada nos comics com o mesmo 
nome, a série terá 23 episódios na 
primeira temporada, que abordam 
realidades alternativas de 23 

Moon Knight
Nas comics andou entre os 
Vingadores, o Homem-Aranha e até 
o Hulk, mas irá assentar arraiais 
temporariamente no streaming. 
«Moon Knight» também tem 
direito a série a solo, que deverá 
chegar, provavelmente, em 2022.

Lizzie McGuire 
Costuma dizer-se que voltamos 
sempre aos locais onde fomos 
felizes. Depois de ser Lizzie 
McGuire no pequeno ecrã e 
no cinema, Hilary Duff volta a 
interpretar a personagem, agora já 
na casa dos 30 anos.
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MORTO NÃO FALA

violência do tráfico e a impunidade 
- males ainda inerentes à realidade 
brasileira - são 
os fantasmas 
mais 

assustadores de 
«Morto não fala», 
uma alegoria sobre as falências 
morais da sua pátria Brasil. Sitges, 
festival espanhol que cultua o 
terror, aplaudiu com o ardor essa 
reflexão sobre desigualdades 
mascarada na forma alegórica do 
Sobrenatural. O seu realizador, 
nascido em São Caetano (São 
Paulo), mas criado no Rio Grande 
do Sul, entre 1982 e 2000, só 
vê o seu prestígio crescer nesse 

mais variadas do Velho Mundo. 
O périplo da primeira longa-
metragem do realizador Dennison 
Ramalho (um cineasta de 45 anos 
aclamado em todo o planisfério do 
terror pelas curtas «Nocturnu», 
«Amor só de mãe» e «Ninjas») 
pelas maiores mostras de cinema 
fantástico do planeta já dura 
quase um ano e meio... de sucesso. 
No seu Brasil natal, o filme, com 
Daniel de Oliveira (de «A Festa 
da Menina Morta») e Fabíula 
Nascimento («Estômago»), entra 
em cartaz em outubro.

Disfarçados na assombrosa forma 
de cadáveres falantes, o sexismo, a 

"uma narrativa que 
fala a respeito de seu 
tempo e de seu país"

ambiente (de forte fidelidade 
às cartilhas de género) que é 

o terror, e 
também 
fora       

dele, 
pelo seu 

desempenho 
na raia da excelência como 
argumentista de TV. Ele foi 
assistente do mítico José Mojica 
Marins, o Zé do Caixão, em 
«Encarnação do Demónio» 
(2008). Com ele, depurou ainda 
mais seu estilo sombrio.

Na sua passagem pelo Fantasia 
Festival, em Montreal, 
Dennison conquistou o Prémio 

Especial do Júri, que justificou a 
láurea com o texto: “Casamento 
é o Inferno nesta combinação de 
subgéneros e tons, criando uma 
história de fantasma original, 
alimentada pelo instinto da 
vingança, carregada de humor 
negro e de pedaços de corpos 
caídos”. No BFI-London Film 
Festival, os espectadores fechavam 
os olhos cada vez que um 
funcionário do necrotério de São 
Paulo dotado de vidência, Stênio 
(Daniel de Oliveira, em uma 
devastadora atuação), enfia os pés 
no lodaçal da Danação Eterna.
Na trama, Stênio tem a habilidade 
de ouvir as vozes de espíritos que 
acabaram de “fazer a passagem” 

Assistente de José Mojica Marins, 
o Zé do Caixão, o cineasta 
Dennison Ramalho lança ‘Morto 
não fala’, uma produção coroada 
mundialmente com prémios e 
elogios que fazem do cineasta um 
dos expoentes do horror no Brasil
RODRIGO FONSECA

Batizado mundialmente como «The 
Nightshifter», o thriller de horror, 
indignação social e alarmismo 
em relação ao conservadorismo 
brasileiro «Morto não fala» levou 
muitos portugueses à zona do 
pesadelo em sua passagem pelo 
MOTELX, em 2018, assim como 
já assustou plateias das latitudes 
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para o outro lado da vida. Ao saber 
que a sua mulher, Odete (Fabíula 
Nascimento), é infiel, ele decide 
se vingar. Aproveita uma dica de 
um “defunto” para coloca-la na 
mira de bandidos implacáveis. Mas 
o seu plano terá consequências 
malévolas, uma vez que o espectro 
de Odete não quer se desapegar da 
sua casa, nem de seus filhos. Pelo 
menos não até que Stênio pague... 
e sangre.

Na entrevista a seguir, Dennison 
faz um balanço do terror real de 
seu país.

Qual a dimensão política de 
se fazer cinema de terror no 
Brasil? Onde vemos um gesto 

político em «Morto não fala»?
Dennison Ramalho: Nós 
vivemos tempos - e isso não se 
refere só à Era Bolsonaro, mas ao 
período imediatamente anterior, 
que levou a esse governo - de 
degradação ética e civilizatória 
em que o artista tem obrigação 
de se arvorar mesmo na posição 
de um bastião de defesa do 
nosso património moral. «Morto 
não fala» não foi gerado na Era 
Bolsonaro. Mas ele foi gerado em 
anos em que o Brasil já estava 
num estado de desassossego 
político, ideológico e ético. O 
filme foi criado entre 2014 e 
2015. Nós tínhamos saído das 
passeatas de junho de 2013. E 
eu, Marco de Castro, o autor do 

conto que deu origem ao filme, 
e a Claudia Jouvin, que foi 
coautora do roteiro comigo, todos 
estávamos bastante preocupados 
e perturbados com os rumos do 
país e com certas máscaras da 
sociedade brasileira que estavam 
caindo. A questão do feminicídio, 
do sexismo, do patriarcalismo 
machista do Brasil, do racismo... 
todas essas mazelas estão 
bastante expostas no filme. 
A questão do narcotráfico, da 
violência urbana, do descaso 
dos governos, das facilidades 
públicas. Isso tudo se reflete 
no cenário da nossa longa: um 
necrotério bastante sucateado 
e malcuidado, um cuidado 
muito tosco, muito rudimentar 

com os corpos que chegam ao 
necrotério. Todo esse balaio 
de comentário social vibra 
muito alto no filme para além 
da trama sobrenatural, para 
além do género, do terror, do 
entretenimento. Tem todas as 
nossas inquietações colocadas 
ali. Existe a questão desse 
genocídio desavergonhado 
das populações periféricas, 
principalmente de homens 
jovens e negros. Tudo isso 
são colocações do nosso 
desassossego. Meu, da Claudia e 
do Marcão de Castro em relação 
ao Brasil onde nós vivemos 
hoje e temos vivido a algum 
tempo. A gente viveu anos 
experimentando o amargor 

dessas mazelas, todas de baixo 
dos panos e agora, de 2013 para 
cá, esse Brasil saiu do armário. 
Esse Brasil chega inclusive a 
aprovar institucionalmente 
algumas dessas práticas e esses 
genocídios de forma aberta e 
desenvergonhada. Eu acho que 
a função da arte é se colocar 
contra isso.  

Como se dá a construção 
do medo na montagem em 
«Morto não fala»?  Como 
tensionar o real na periferia 
para gerar assombro?  
DR: As periferias são lugares 
onde as populações vivem 
com medos muito maiores 
que nos grandes centros. Nas 

periferias, existem problemas 
de criminalidade, de violência 
urbana que se abatem com 
muito mais força. Mas por uma 
questão económica que afeta a 
educação, as periferias costumam 
concentrar nos seus valores 
éticos, nos seus comportamentos 
familiares, muitas mazelas de 
pensamento, muito machismo. 
Nas periferias, a gente vê – 
pensado os números de pesquisas 
que saíram recentemente, aqui 
em São Paulo - que o Capão 
Redondo [uma das localidades 
da maior cidade brasileira] é a 
área da região metropolitana que 
concentra o maior número de 
feminicídios e de denúncias de 
violência contra a mulher. Eu acho 
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que isso é um reflexo de uma falta 
de educação e de um pensamento 
machista patriarcal, que também 
acontecem em outras classes 
sociais, em outras regiões dos 
centros urbanos do Brasil. Mas a 
gente sabe, pelas pesquisas, pelas 
notícias que a gente acompanha 
diariamente nos noticiários dos 
jornais, que acontecem muitos 
crimes passionais, incidências de 
machismo, feminicídio, guerras 
de narcotráfico. Tudo isso é um 
pacote de experiências humanas 
eivadas do medo que se abate 
sob as periferias. A gente situar 
a nossa história de terror e fazer 
o terror sobrenatural conversar 
com esses horrores muito táteis, 
muito presentes, tornam o «Morto 
não fala» uma narrativa que fala 
a respeito de seu tempo e de seu 

país. Eu acho que essa é a tal 
construção do medo a que nós 
aspiramos colocar e comentar na 
narrativa do nosso filme.  

Existe espaço para heroísmo no 
cinema de terror? Sobretudo 
no seu terror? Qual?
DR: Eu acho que sim. Existe 
espaço para heroísmo no cinema 
de terror. Mas quando falo do 
meu cinema de terror, eu falo não 
só pelo «Morto não fala», mas 
também por toda a minha obra 
nas curtas-metragens. Foram 
anos de curta-metragem. A 
questão do herói, esse personagem 
protagonista idealizado, altruísta, 
que se sacrifica, não é uma questão 
que eu coloco como de primeira 
ordem nas histórias que eu quero 
contar. Pelo contrário, eu acho que 

os personagens, tanto do «Morto 
não Fala», quanto das minhas 
curtas, são mais anti-heróis. Eles 
são heróis que comentem erros 
morais gravíssimos e o espectador 
é obrigado a acompanhar a 
trajetória dessas pessoas, inclusive 
numa certa busca por redenção. 
Nas minhas curtas-metragens, 
os protagonistas entram em uma 
derrocada mental e moral e nem 
chegam a conseguir se lançar uma 
jornada de redenção. No «Morto 
não fala» o personagem até inicia 
uma jornada de redenção, sem 
querer dar spoiler. Mas eu acho 
que no meu cinema não existe 
essa preocupação com a questão 
do heroísmo, mas eu acredito que 
no cinema de terror mundo à fora 
existe sim. E é muito legal que 
exista.
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FESTA DO CINEMA 
FRANCÊS

ENTREVISTA

raio de luz do projetor o leve à 
descoberta de um cinema francês 
cada vez mais surpreendente e 
diversificado. 

Vinte anos é uma boa idade. 
Maturidade e transformação! É 
também o momento para fazer 
um balanço e olhar para trás com 
ternura. É por isso que este ano 
o Festival oferece pela primeira 
vez ao seu público a oportunidade 
de ver 10 filmes que marcaram 
estes últimos 20 anos. Entre eles, 
podemos redescobrir com prazer 
«Sade» (2000) de Benoit Jacquot, 
«Grand Central» (2013) de Rebecca 
Zlotowski ou «Entre les Murs» 
(2008) de Laurent Cantet. 

(2019) e «La Belle Epoque» 
[Foto] (2019), ainda por lançar 
em França.  SÉRGIO ALVES

Esta é uma edição especial, os 
vinte anos da Festa! Quais as 
novidades de programação para 
este ano?
Silvia Balela: Em primeiro lugar, 
para esta edição de aniversário 
queríamos um visual forte e 
diferente, de acordo com o espírito 
da Festa. A ilustradora Marie 
Doazan ofereceu-nos esta imagem. 
Este cartaz é um convite para se 
instalar confortavelmente numa 
espreguiçadeira e deixar que o 

Habitualmente, a Festa 
promove as antestreias de 
alguns dos mais sonantes 
títulos do cinema francês de 
cada ano. Pode adiantar-nos 
alguns dos filmes escolhidos 
para exibir pela primeira vez 
em Portugal, antes da sua 
estreia comercial?
Este ano teremos a honra de 
receber duas obras-primas que 
serão lançadas antes da saída 
comercial dos filmes em França. 
«Hors Normes» (2019), o novo filme 
da dupla Nakache e Toledano com 
Vincent Cassel e Reda Khateb que 
muda a nossa visão sobre o autismo 
e destaca a capacidade de dedicação 
sem discursos nem moral. 

Contamos ainda com «La Belle 
Epoque» (2019), o último filme de 
Nicolas Bedos que nos apresenta 
um Daniel Auteuil e uma Fanny 
Ardant nostálgicos, que procuram 
reviver a juventude e o primeiro 
amor. Por seu lado Jean-François 
Richet mergulha-nos num Paris 
napoleônico através das pegadas 
de Francois Vidocq, «L’Empereur de 
Paris» (2018). Thomas Lilti faz-nos 
viver o inferno dos primeiros anos 
do Curso de medicina «Première 
Année» (2018). Anne Fontaine 
oferece-nos uma reinterpretação 
burlesca do Conto da Branca de 
Neve, «Blanche Come Neige» (2019).
Este é um pequeno “avant-goût” do 
que será esta 20ª edição da FCF.

A Festa está de volta! Ao 
longo de dois meses, o cinema 
francês vai percorrer terras 
lusitanas, mais de 8 cidades 
com início em Lisboa no mês 
de Outubro. Silvia Balea, do 
Instituto francês de Portugal, 
revelou-nos, em primeira mão, 
as novidades da 20ª edição 
que inclui mais de 50 filmes, 
as retrospetiva das obras de 
Agnés Varda e Jean Louis 
Trintignant, a presença de 
convidados muito especiais 
como Agnés Jaoui e Mia-
Hansen Love e as esperadas 
antestreias de títulos do 
recente cinema gaulês, donde 
se destacam «Hors Normes» 
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Durante a festa do cinema 
francês os espectadores 
podem conhecer alguns dos 
realizadores e atores dos 
filmes exibidos, convidados da 
organização. Quais serão as 
estrelas presentes este ano nas 
salas do evento? 
O entusiasmo por esta 20ª 
edição é enorme. Contamos com 
a participação de cerca de vinte 
talentos. Entre eles Anne Fontaine, 
Hugo Gélin, Nicolas Pariser, 
Mia Hansen-Love, Agnès Jaoui, 
virão apresentar os seus filmes, 
partilhar emoções com o público, 
falar da sua experiência e do seu 
amor pela sétima arte. É isto a 

festa do cinema, um verdadeiro 
momento de encontro. Alguns dos 
convidados irão também liderar 
masterclasses e intercâmbio com 
estudantes das escolas de cinema.

Em relação à programação, 
quais serão as secções deste 
ano? Quais os critérios 
principais que presidiram à 
escolha dos filmes desta edição?
Qualidade, diversidade, 
celebração foram as palavras-
chave desta edição. Queremos 
dar visibilidade à vivacidade do 
cinema francês. Como referimos 
poderemos encontrar na secção 
das antestreias o momento alto 

deste Festival, no entanto a festa é 
igualmente a ocasião de celebrar o 
cinema de património, teremos a 
oportunidade de revisitar grandes 
clássicos através de retrospetivas 
dedicadas às grandes figuras do 
cinema francês.
A festa é também uma janela 
aberta para a descoberta de filmes 
independentes e novos talentos. 
Serão apresentados quatro filmes 
da secção ACID (Association du 
Cinéma Indépendant pour sa 
Diffusion) do festival de Cannes. 
O festival pode ser igualmente 
vivido em família com uma 
programação para pequenos e 
graúdos. Encontros, diálogos e 

masterclasses estão na agenda para 
chegar ao público português. Falar, 
trocar e vivenciar cinema são os 
objectivos! 

A edição do ano passado foi 
muito forte, com alguns 
momentos significativos e um 
padrinho muito especial: Jean-
Paul Rappeneau. Qual será o 
padrinho da 20ª festa? Quais os 
motivos da escolha?
Esta vigésima edição não tem 
padrinho. Para este aniversário, 
escolhemos celebrar o cinema 
francês na sua pluralidade. Jovens 
diretores, figuras emblemáticas, 
atores emergentes, todos eles serão 

os padrinhos desta edição. São 
mais de 20 convidados que estarão 
presentes em terras lusitanas para 
celebrar este aniversário. 

Finalmente, a retrospetiva 
deste ano: quem será o 
homenageado/a? Porquê?
Este ano a cinemateca portuguesa 
fará uma homenagem à incrível 
realizadora da Nouvelle Vague, 
a maravilhosa Agnès Varda. 
Militante, feminista, artista 
plástica, Agnès Varda inventou 
uma forma artesanal e única de 
fazer cinema. Falecida em Março 
último, é com muita emoção que 
lhe prestaremos homenagem com 

cinco dos seus melhores filmes. 
Para além disso haverá também 
a retrospetiva dedicada à obra do 
ator Jean-Louis Trintignant.
A Revista Metropolis é parceiro 
oficial do evento. Pedia-lhe que 
fizesse um convite aos leitores da 
revista para irem à 20ªedição da 
Festa do Cinema Francês…
São belos momentos de cinema 
que temos para vos oferecer, num 
ambiente simples e descontraído. 
Queremos partilhar convosco a 
sétima arte francesa e enriquecer-
nos com o vosso olhar.

HORS NORMES
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Poderá já ter lido a obra de Neil 
Gaiman ou visto a sua adaptação te-
levisiva do canal Starz, mas não vai 
querer deixar de se encantar com 
esta novela gráfica ilustrada por P. 
Craig Russel e Scott Hampton. A 
Saída de Emergência traz-nos ago-
ra o segundo volume da trilogia: M. 
Ainsel. NUNO VAZ DE MOURA

 

Para quem não conhece "Deuses 
Americanos" há que dizer que se 

O enredo toma a forma de uma road 
trip, onde Mr. Wendesday – uma 
personificação do deus nórdico 
Odin – se faz acompanhar por um 
solitário humano chamado, enig-
maticamente, de  Shadow Moon. 
Estes atravessam os Estados Uni-
dos da América, nas suas paisagens 
mais desoladas, visitando lugares 
peculiares (como parque temáticos 
ou excêntricos estabelecimentos) 
que escondem verdades ocultas. Em 
«A Divina Comédia», encontramos 

um relato semelhante onde Dan-
te é guiado pelo vate Virgílio pelo 
mundo do além, mas aqui o deus 
escandinavo abandona, por vezes, 
o seu humano que percorre o ca-
minho sem bússola, em constante 
deslumbramento com os mistérios 
divinos, aprendendo e crescendo 
como um herói de um Bildungsro-
man.  Neste segundo volume, que 
representa o meio da história, esse 
caminho demora-se na pitoresca 
cidade de Lakeside em Wisconsin. 

Mas talvez tenhamos de contar um 
pouco mais, tentando não contar de 
mais.

No primeiro volume, intitulado 
"Sombras", vamos encontrar em 
Shadow, um homem alquebrado e 
destruído que sofre pela descober-
ta da morte da sua amada, quando 
finalmente termina uma pena que 
o condenara a anos de presídio. É 
então que encontra Mr. Wendesway 
que se propõe a contratá-lo como 

DEUSES AMERICANOS: M. AINSEL

trata de uma história que parte de 
uma premissa muito simples, mas 
muito eficaz: os Deuses, para so-
breviverem, precisam de ser vene-
rados. No mundo contemporâneo, 
os Deuses que nos eram dados pela 
religião vão sendo substituídos por 
outros mais prosaicos, como a Tec-
nologia, os Media ou o Dinheiro. E 
eis que Gaiman imagina um cená-
rio onde uma guerra se estabelece 
entre os antigos e novos Deuses. 

guarda-costas. Aos poucos, o véu 
do sobrenatural vai sendo puxado 
e o nosso herói tem encontros com 
vários deuses. Neste segundo volu-
me - que no original se chama «My 
Ainsel» (O meu Ainsel) e que foi tra-
duzido para «M. Ainsel» – são-nos 
dadas algumas revelações sobre a 
primeira parte e pistas para o epí-
logo. À narrativa do protagonista 
são acrescentados interlúdios onde 
ficamos a conhecer as histórias de 
outros deuses, de como chegaram à 



METROPOLIS OUTUBRO 2019 METROPOLIS OUTUBRO 2019 142  143

América e porquê a memória do seu 
culto se mantém. Em "Sombras" fi-
cámos a conhecer divindades norte-
-africanas, vetero-testamentárias, 
irlandesas, nórdicas, egípcias e 
russas; em «M. Ainsel», visita-se 
os panteões germânicos, sub-saa-
rianos e indígenas das Américas. A 
par destes, em ambos os volumes, 
são-nos dados a conhecer os novos 
deuses, personificações das paixões 
do mundo moderno. Evito, porém, 
de os mencionar para não estragar 
o prazer da descoberta.

Mas como se trata de uma novela 
gráfica, onde a ilustração se sobre-
põe ao texto, não podemos deixar 
de mencionar uma questão que 
nos parece importante: a da icono-
grafia religiosa. O Homem sempre 
tentou representar os seus Deuses 
em imagens e cada povo foi desco-
brindo as formas gerais que faziam 
que estes se tornasse reconhecidos 
por todos. Não se conhecendo a 
verdadeira face dos deuses, houve 
que encontrar formas de os tornar 
identificáveis. Na maioria das re-
ligiões isso faz-se com atributos: 

elementos que se acrescentam ser-
vindo de símbolos. Tomemos, por 
exemplo, o panteão grego. Em ter-
mos de feições, todos os deuses se 
assemelham. O que nos faz identi-
ficar quem é quem são os objectos 
que seguram: um tridente para Po-
séidon, um tirso para Dionísio ou 
um raio para Zeus. Contudo, há que 
ter em conta as idiossincrasias e en-
tendimento que cada povo faz do 
que é Arte: da grande abstração da 
arte sub-sariana, às formas esque-
máticas da arte egípcia, ao realismo 
helénico. Ainda assim, com maior 

ou menor conhecimento, todos nós 
temos uma ideia mental de como 
deve ser a representação de uma de-
terminada divindade; o que se tor-
nou, com certeza, num desafio para 
os ilustradores. Odin não nos surge 
com barbas longas e um capacete 
alado, mas mantém o olho cego que 
a tradição lhe atribuí. Todos sur-
gem muito humanizados, america-
nizados e quase anódinos se bem 
que reconhecíveis. Os traços que os 
desenham são parcos e as expres-
sões como que diluídas o que obriga 
a nossa mente a preencher com a 

imaginação o que lá falta: colocan-
do o nosso cunho, a nossa impres-
são, na definição das suas formas, 
torna-os mais próximos de nós. O 
ambiente, por seu turno, varia con-
soante o momento da história que 
relata: ora temos vagas paisagens 
das cidades sem alma,  grafismos 
coloridos de mundos sobrenaturais 
até desenhos próximos de um traço 
de Alfons Mucha a retratar a antiga 
Europa. Esta variação torna menos 
monótono o volver das páginas e 
prende a atenção. 

Como bónus, esta edição teve o 
cuidado de acrescentar os esboços 
e estudos das personagens e dos 
layouts, que nos permite conhecer 
um pouco mais do processo criati-
vo que levou ao formato final.  Tem 
ainda um portefólio de capas alter-
nativas concebidas por ilustradores 
de renome como Becky Cloonan,  
Dave McKean, Fábio Moon, Glen 
Fabry e Skottie Young. Uma compra 
essencial enquanto esperamos pela 
terceira temporada da estupenda 
série televisiva.



TELEVISÃO

THE RIGHTEOUS GEMSTONES

Edi Patterson («Vice Principals») 
e Adam DeVine («Workaholics» e 
«Uma Família Muito Moderna»).

A linguagem e a construção do 
argumento são corrosivas e, 
apoiadas nos estereótipos e no 
preconceito social de algumas 
religiões, desmistificam a falsa 
noção de superioridade em que os 
Gemstones vivem. E à qual a sua 
comunidade religiosa cegamente 
se associa. Ao invés de contrariar 
essa estereotipazação, McBride 
alimenta-a. Tudo é apoiado por ideias 
preconcebidas e, ironicamente, tudo 
tem o potencial de correr mal. Da 
fama desmesurada à fraqueza da 

Depois de «Eastbound & Down» e 
«Vice Principals», Danny McBride 
volta a aventurar-se como criador 
de uma série de TV, novamente 
com o selo da HBO, desta feita com 
«The Righteous Gemstones». A série 
retrata uma família peculiar, que tem 
feito carreira como televangelista: 
além de o patriarca ser um 
proeminente pastor evangelista, os 
Gemstones têm bastante destaque 
na televisão como figuras de revelo 
da sua religião. Juntar esta premissa 
ao histórico cómico de McBride tem 
tudo para ser uma receita de sucesso, 
que se torna ainda mais promissora 
ao contar no elenco, além do criador, 
com John Goodman («Roseanne»), 

carne humana, sempre assente em 
preconceitos de género e poder, os 
Gemstones são uma comédia em si 
próprios. Também a realidade em 
que estão inseridos, onde a riqueza 
da família deriva diretamente da 
religião evangélica que professam, 
resulta numa crítica mordaz a essa 
mesma realidade fora da ficção.

Eli Gemstone (Goodman), o patriarca 
da família – que construiu o império 
com a mulher, entretanto falecida 
–, mantém laços bastante próximos 
com os três filhos, ainda que Judy 
(Patterson) assuma um papel muito 
secundário por ser mulher. Esta 
relação excessivamente próxima e 

manipulada, cujo impacto também 
é visível na comunidade religiosa, 
é o principal motor da crítica que 
McBride quer construir. Apesar de 
ninguém se enquadrar totalmente 
na visão de Eli, os filhos anulam-
se para garantir o acesso à riqueza 
estabelecida dos Gemstones. E 
há mesmo uma competição entre 
pastores de outras localidades, 
com as tentativas de “franchise” 
a gerarem desconforto noutras 
congregações, devido ao mediatismo 
da família e à consequente disputa 
pelo dinheiro da comunidade…

As famílias televangelistas são 
comuns nos Estados Unidos, e 

também noutros países como 
o Brasil, pelo que o universo 
construído por Danny McBride 
é tudo menos inocente. Na sua 
base está a condição humana, 
independente da profissão e 
da religião dos intervenientes, 
que contrasta com a visão que a 
população tem dos Gemstones. Não 
há “santos” nem boas intenções 
em jogo, pelo contrário, e é essa 
caricaturização que sustenta 
a comédia de «The Righteous 
Gemstones», uma história bem 
construída, mas que certamente 
não escapará à polémica… 
SARA QUELHAS
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A METROPOLIS organizou o calendário seriólico 
das próximas semanas. «The Loudest Voice» 

[foto] e «Unbelievable» prometem ser as 
principais estrelas da companhia, mas «The 

Politician» ameaça roubar todas as atenções 
no final de setembro. 

SARA QUELHAS
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THE DEUCE 
HBO PORTUGAL

1984 é um ano que diz muito à ficção científica, mas 
não só. A temporada de despedida de «The Deuce» ar-
ranca no final desse ano, o sinal dos novos tempos e 
das novas mentalidades, e também uma idade doura-
da para os filmes pornográficos. Após Harvey Wasser-
man (David Krumholtz) ter visto na cassete VHS uma 
grande oportunidade de negócio, os clubes de vídeo e 
outros espaços especializados souberam aproveitar o 
crescimento e o acesso a câmaras e ao mercado gene-
ralizou-se. 
Onde antes estava o potencial, Harvey encontra agora 
a dificuldade de bater a concorrência perante a oposi-
ção de Candy (Maggie Gyllenhaal), que não quer ceder 
ao mainstream, aos filmes "amadores" e à menorização 
das mulheres para agradar ao público-alvo. E uma con-
venção temática em Las Vegas só evidencia ainda mais 

o fosso que se criou entre a qualidade e inovação do gé-
nero para adultos e o que vende mais facilmente. No polo 
oposto, quem é bem-sucedido é Frankie (James Franco), 
que se adapta às novas tendências do mercado e fica de 
olhos postos no potencial da distribuição.

Muito tempo passou desde o arranque da história, mas, 
entre lutas de mendigos e prostitutas nas ruas, pouco pa-
rece ter mudado. A certa altura no episódio "The Camera 
Loves You", o primeiro da terceira e última temporada, 
o gémeo Vincent (James Franco) sintetiza numa frase 
aquilo à que série veio: "O Deuce é como uma barata. Es-
tava aqui antes de nós, e vai continuar aqui muito depois 
de nós termos partido". 

É uma Times Square atribulada e marcada pela violên-

cia, pela ameaça do vírus da SIDA, que passa ainda pela 
tentativa de consciencialização, e pela incapacidade em 
combater o capitalismo. Os problemas e os rostos variam, 
mas a sensação de que o ambiente e a vida continuam, 
depois das perdas e dos obstáculos, é uma apurada defi-
nição de Nova Iorque, dos Estados Unidos e de todo o que 
por ali se cruza. A série da HBO pode ter regressado para 
dizer adeus, mas a história que ousou contar teve muitas 
linhas depois, até aos dias de hoje.

Também o ciclo de Lori Madison (Emily Meade) se repete: 
acaba de sair da reabilitação pela quinta vez. É uma estrela, 
mas a sua vida está longe de ser glamorosa. Enviada logo 
para a frente de “combate” em prol do Marketing – que, 
pelo contrário, Candy abomina –, não tem tempo de se 
afastar do ritmo louco de uma indústria que nunca para.

Depois dos anos ‘70, «The Deuce» retrata uma época 
mais moderna e, consequentemente, mais exigente, até 
porque o crescimento imparável das VHS alimentou os 
vídeos caseiros, o alcance facilitado do produto e a dis-
persão dos centros de venda. A análise apurada de Nova 
Iorque, da história americana e, em concreto, do merca-
do da pornografia continua sublime, bem sustentada por 
um argumento de mestre de George Pelecanos e David 
Simon. E chega ao nível seguinte com um elenco igual-
mente de luxo, em que Maggie Gyllenhaal tem o papel 
da sua vida.
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THE LOUDEST VOICE
HBO PORTUGAL

Roger Ailes (um Russell Crowe irreconhecível) vol-
ta a estar nas bocas do mundo e, uma vez mais, 
não é pelos melhores motivos. O Showtime lançou 
uma minissérie de sete episódios sobre o conser-
vador por detrás do lançamento da FOX News, que 
aborda o mesmo universo factual de «Bombshell» 
(2019), filme com estreia agendada para dezem-
bro, que também foca o polémico histórico de as-
sédio sexual do homem-forte da TV.

“Conservador, paranoico e gordo”, é assim que Ai-
les se descreve em voz off, na abertura de uma nar-
rativa que atravessa várias décadas para construir 
a imagem do mega-produtor, que faleceu em 2017. 

O seu pensamento é fraturante em relação ao dos 
tempos em que vive, então 1995: quer dar às pessoas 
o que elas querem, mas tem consciência de que elas 
nem sempre sabem o que isso é. Abomina os vícios 
da indústria e, de saída para um novo canal 24h de 
notícias, o FOX News, procura desde cedo impor o 
que defende. De personalidade questionável, não 
tem problemas em destratar os outros, nomeada-
mente mulheres, e em abusar da posição que tem.

Não quer um canal para todos. Quer um meio elitis-
ta, claramente ligado aos ideais conservadores, para 
dar resposta a um público que não se sente repre-
sentado nos media de então. Atendendo à sua quan-

tidade, são um trunfo mais do que suficiente para 
colocar o canal à frente das audiências e influenciar 
a opinião pública.

A série, que estreou dia 11 na HBO Portugal, divide 
a sua ação em anos para "juntar" o homem. Do nas-
cimento do canal de notícias 24 horas da FOX à tra-
gédia de 2001, os dois primeiros episódios da série 
fortalecem o entendimento do super-produtor. Ailes 
diz logo ao que vem: quer que a FOX News seja "the 
loudest voice", a voz mais ativa na construção da 
opinião pública. E a reviravolta acontece em 2001, 
no rescaldo do trágico 11 de setembro, com o pro-
dutor e o canal a assumirem um papel muito forte 

na aprovação do conflito com o Iraque, pró-adminis-
tração Bush. Um gesto vendido como patriótico, mas 
altamente duvidoso do ponto de vista moral e ético. 
Uma série absolutamente a não perder, a lembrar a 
brilhante «The Newsroom».

No elenco, contam-se outros nomes de luxo como 
Seth MacFarlane, Naomi Watts e Sienna Miller.
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UNBELIEVABLE
NETFLIX

A história de Marie (Kaitlyn Dever, «Last Man 
Standing») é um desconforto constante em 60 mi-
nutos de piloto. Toni Collette e Merritt Wever po-
dem ser as estrelas da companhia, mas o primeiro 
episódio é totalmente dedicado à vítima, real, que 
lança o mote de «Unbelievable». Na tradução, "ina-
creditável", numa alusão à desconfiança instalada 
perante a queixa de Marie.

Tudo começa com a denúncia de uma violação, mas 
as dúvidas amontoam-se de seguida, e o especta-
dor é colocado ao lado de Marie. Sofre com ela em 
casa, nas salas de interrogatório, na desconfiança 
dos que a rodeiam.

Marie tem de contar o que lhe aconteceu a um polí-
cia, depois a um detetive, no hospital, e finalmente 
por escrito. No espaço de poucas horas, sem des-
canso. Numa pressão desmesurada e maior do que 
qualquer pessoa conseguiria suportar, muito menos 
alguém fragilizado, Marie vai somando inconsis-
tências. O núcleo que a devia suportar coloca-a em 
causa, a polícia alinha no discurso e, subitamente, 
a vítima fica num estado de tamanha tensão que a 
audiência sofre com ela.

Susannah Grant, Michael Chabon e Ayelet Wald-
man, os criadores, não se preocupam com o ar-
gumento ou com as fórmulas-cliché das séries do 

género. Eles vão demorar tanto tempo quanto pre-
cisarem, com a atenção que Marie merece. A série 
vem depois. E, quando finalmente chega, arrebata-
nos.

Só um formato como a Netflix, com a temporada 
(de oito episódios) lançada de uma só vez, permite 
tamanha ousadia sem cansar o espectador, é certo. 
Ao primeiro episódio mais parado soma-se o se-
gundo, onde Merritt Wever brilha como detetive e 
expõe, ainda que inadvertidamente (mas com toda 
a intenção do argumento), as falhas atrozes dos de-
tetives que entrevistaram Marie.

Há novo caso de violação, os pormenores soam se-
melhantes e, no final do episódio, já Toni Collette é 
chamada à conversação. Pensar que estamos peran-
te um caso real é gritante, assim como o foi «When 
They See Us». Um drama, inspirado num caso ve-
rídico, que promete dar que falar nas próximas se-
manas.
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ROOM 104
HBO PORTUGAL

É difícil explicar o que os irmãos Jay e Mark Du-
plass criaram em «Room 104», que agora regressa 
para uma terceira temporada. Muito apoiada em 
twists inesperados, a trama é um constante de-
safio aos estereótipos de género, da comédia ao 
terror, nunca sendo claro qual o rumo que vai to-
mar a ficção. Ali, dentro daquelas quatro paredes, 
tudo é possível.
Aceitando esse pressuposto, podemos esperar 
tudo quando a porta se abre, semana após se-
mana. A atenção ao detalhe, que no final resulta 
num puzzle quase perfeito, é um dos pontos for-
tes desta série de antologia. Depois de uma se-
gunda temporada repleta de atores de luxo, como 
Mahershala Ali, Rainn Wilson ou Michael Shan-
non, a série regressa com um elenco mais tímido 

(com alguns nomes sonantes pelo meio) e argumen-
tos ainda mais extravagantes.
"The Plot", o primeiro episódio, ousa sair do his-
tórico Quarto 104 para explicar a génese do hotel, 
de localização promissora, mas assombrado pela 
sua origem. Talvez o amaldiçoado início explique o 
chorrilho de azares que têm pautado a narrativa, e 
ao qual não ficam indiferentes os episódios seguin-
tes. A qualidade está lá, mas «Room 104» continua 
a ser uma série de nicho que dificilmente agradará 
a todos. E nem a sua complexidade e abrangência 
serão capazes de evitar esse destino.
Em todo o caso, e a julgar pelas sucessivas reno-
vações da série, os irmãos Duplass estão a conse-
guir chegar ao seu público-alvo com sucesso. Quem 
acompanha a série agradece!

THE POLITICIAN
NETFLIX

Ryan Murphy, o criador de séries como «Pose», 
«Glee» e «American Horror Story», estreia-se na 
Netflix com «The Politician», um drama musical 
q.b. protagonizado por Ben Platt, o homem-sen-
sação – premiado com um Tony – de “Dear Evan 
Hansen”. Payton Hobart (Platt) sabe desde os 
sete anos que vai ser presidente dos Estados Uni-
dos um dia. Mas, até lá, terá de navegar o mundo 
político mais perigoso de todos: a sua escola se-
cundária.

 155 154

ZAPPING O QUE ESTÁ A DAR NA TV

METROPOLIS OUTUBRO 2019METROPOLIS OUTUBRO 2019



THIS IS US
FOX LIFE

CAPITAINE MARLEAU
AMC

Por detrás da sua fachada deliberadamente ex-
cêntrica, a capitã Marleau (Corinne Masiero), 
versão feminina de Columbo, tem os instintos 
apurados de uma caçadora. Em cada episódio, a 
trama coloca-a em confronto com uma persona-
gem central, interpretada por um ator convidado 
de renome. Apesar da sua astúcia e inteligência, 
todos acabam por compreender que a brilhante 
detetive está à sua altura!

Depois de uma season finale carregada de emo-
ções fortes, a família favorita do primetime volta 
para uma quarta temporada. Randall (Sterling K. 
Brown) tem de se adaptar à nova vida em Filadél-
fia, enquanto Kate (Chrissy Metz) é posta à prova 
com as exigências da maternidade e Kevin (Jus-
tin Hartley) enfrenta um chorrilho de provações. 
Noutras linhas temporais, é também divulgado 
mais sobre a família Pearson, nomeadamente 
como Jack (Milo Ventimiglia) conheceu os pais de 
Rebecca (Mandy Moore). A nova temporada traz 
para o elenco atores como Omar Epps, Jennifer 
Morrison, Nick Wechsler e Asante Blackk, entre 
outros.
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THE WALKING DEAD
FOX

THE AFFAIR
TV SÉRIES

A série regressa para uma quinta e última tempo-
rada, que se divide entre duas linhas temporais: o 
presente com Noah (Dominic West), Helen (Mau-
ra Tierney) e os seus filhos; e o futuro de Joanie 
Lockhart, agora interpretada por Anna Paquin 
(«Sangue Fresco»). Uma Joanie adulta regressa a 
Montauk para descobrir a verdade sobre a morte 
da mãe (Ruth Wilson).

Já muita coisa muito desde a estreia de «The 
Walking Dead», em 2010. No entanto, mesmo 
com a saída das principais personagens, a tra-
ma pós-apocalíptica continua a ter muito para 
contar. Daryl (Norman Reedus) e Negan (Jeffrey 
Dean Morgan) são algumas das maiores referên-
cias da continuação da história, que vai contar 
com quase 20 atores regulares. A narrativa inci-
de na preparação do grupo para a guerra com os 
Whisperers. 
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HARROW
AXN

NEW AMSTERDAM
FOX LIFE

Três meses depois do acidente fatal da ambu-
lância e do nascimento da sua filha, Max (Ryan 
Eggold) tenta voltar à normalidade. Todas as per-
sonagens são afetadas pela tragédia, lidando com 
as consequências pessoais e profissionais que tal 
acarreta. Entre a dor e a recuperação que é exigi-
da pelos tempos e pelo nascimento de um bebé, a 
história vai-se compondo à medida que a trama 
central se cruza com os dramas episódicos.

De cara lavada, a série regressa com Daniel Har-
row (Ioan Gruffudd) em recuperação depois de 
um tiroteio quase fatal. Tenta voltar imediata-
mente ao trabalho, com o objetivo de resolver 
os crimes mais macabros e de resolver o puzzle 
da sua história recente. Mirrah Foulkes deixa de 
ocupar o lugar de interesse amoroso do protago-
nista, entrando para essa posição Jolene Ander-
son, mais conhecida por «Rush».
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O PESO DA VERDADE
AXN WHITE

THE ROOKIE 
AXN

A narrativa que trouxe Nathan Fillion ao peque-
no ecrã depois de «Castle» volta à antena do AXN 
para uma segunda temporada. Os agentes da po-
lícia lidam com as consequências de um ataque 
planeado a Los Angeles. John Nolan (Fillion) é 
um caloiro da autoridade, que se juntou às forças 
policiais já na casa dos 40. «The Rookie» esteve 
em foco na pausa por causa das queixas de Afton 
Williamson, que acusou uma funcionária de assé-
dio sexual.

Uma advogada bem-sucedida (Kristin Kreuk, a 
Lana de «Smallville») regressa à sua terra natal, 
numa zona rural, para defender um cliente. Tra-
ta-se de uma farmacêutica importante e envolve 
alunas do Secundário doentes. No entanto, Joan-
na Hanley rapidamente descobre que o caso é 
muito mais complexo do que aparenta.
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ANATOMIA DE GREY
FOX LIFE

FBI 
FOX

Drama procedural sobre a rotina do gabinete de 
Nova Iorque do FBI, retratando casos e abordan-
do tecnologias de ponta que facilitando o traba-
lho criminal. A trama é protagonizada por Missy 
Peregrym, que se tornou principalmente conhe-
cida por outra narrativa policial, «Rookie Blue».

O maior êxito de Shonda Rhimes está de regresso 
para uma 16ª temporada, e com a 17ª já confir-
mada. Meredith (Ellen Pompeo), Richard (James 
Pickens Jr.) e Alex (Justin Chambers) têm de li-
dar com o rescaldo do que aconteceu com Bailey 
(Chandra Wilson). Em sentido oposto, Tom (Greg 
Germann) ganha novas responsabilidades no 
hospital.
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THE TWILIGHT ZONE
SYFY

«The Twilight Zone» fez história entre 1959 e 
1964, pessoas normais davam por si em situações 
extraordinárias, que depois tentavam resolver de 
maneira ainda mais surpreendente. Numa versão 
moderna da mesma ideia, com narração de Jor-
dan Peele, a série de antologia traz várias his-
tórias recheadas de ficção científica, mistério e 
terror.
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Em janeiro de 1972, numa igreja baptista de Los 
Angeles, Sydney Pollack filmou as gravações daquele 
que viria a ser o álbum de gospel mais vendido de 
sempre: «Amazing Grace». Com este mesmo título, as 
filmagens da majestosa presença – física e musical – de 
uma jovem Aretha Franklin chegam ao grande ecrã, 
46 anos depois do registo, pelas mãos do produtor 
Alan Elliott. Qual a razão de ter passado tanto tempo? 
Na altura da rodagem, Pollack não previu o problema 
técnico que comprometeu a vida imediata deste objeto 
fílmico, a saber, a sincronização do som com a imagem, 
apenas resolúvel no futuro com tecnologia digital... 
Por isso, durante trinta e tal anos o material ficou 
arquivado nos cofres dos estúdios Warner Bros., sendo 
recuperado em 2007 por Elliott, que tratou de lhe dar 
uma forma. Aquela que agora conhecemos.

O que se vê então em «Amazing Grace», esse registo 
documental das gravações que decorreram num 
genuíno espírito de comunidade religiosa (sob a 
orientação do ilustre reverendo James Cleveland), é 
precisamente a dinâmica performativa e técnica das 
duas noites na igreja. A voz de Aretha, imbuída de uma 
graciosidade tremenda, mexe tanto com a audiência 

como com os membros do coro que a acompanha, 
produzindo o que no mínimo se pode chamar de feitiço 
na sala. E a inteligência deste trabalho finalizado por 
Elliott passa, efetivamente, por essa dimensão de dar a 
conhecer as imagens documentais na possível plenitude 
do momento que captam, ou seja, com o próprio 
Sydney Pollack a andar de um lado para o outro dando 
indicações, o pessoal das câmaras a tirar ângulos sobre o 
semblante da rainha da soul, o arsenal técnico à vista e 
até o suor que escorre pelos rostos. Tudo numa comunhão 
contagiante e vívida que suga o espectador para dentro 
de uma autêntica celebração espiritual – e lá pelo meio 
encontramos também Mick Jagger…

Por esta conservação da estrutura e da circunstância das 
filmagens, das suas particularidades mais humanas e 
sensoriais, descobrir hoje «Amazing Grace» é redescobrir 
o poder da presença de Aretha Franklin, a sua capacidade 
de atravessar as almas com música que chega ao céu. 
Talvez nenhum outro documento seja tão forte na 
ilustração desta ideia: basta olhar para o êxtase que 
toma conta de quem escuta a modulação de cada nota 
na sua voz. Tudo à volta estremece. Até o nosso corpo.
INÊS N. LOURENÇO

AMAZING GRACE 

TÍTULO ORIGINAL

Amazing Grace
REALIZAÇÃO

Alan Elliott, Sydney Pollack
ELENCO

Aretha Franklin 
James Cleveland  
Southern California Community 
Choir  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

89'
ANO

2018
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ASIÁTICOS 
DOIDOS E RICOS  
TÍTULO ORIGINAL

Crazy Rich Asians 
REALIZAÇÃO

Jon M. Chu 
ELENCO

Constance Wu  
Henry Golding  
Michelle Yeoh
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

120’ 
ANO 

2018 

Foi o maior êxito surpresa de Hollywood do verão 
de 2018 e a comédia romântica mais bem-sucedida 
desde 2015. Baseado no bestseller homónimo 
de Kevin Kwan, «Asiáticos Doidos e Ricos» não 
estreou nas salas de cinema no nosso país, mas é o 
primeiro filme feito em Hollywood com um elenco 
100% asiático, algo que não acontecia há 25 anos. 
Numa altura em que se percebe a importância dos 
mercados asiáticos na indústria cinematográfica, 
esta comédia romântica veio provar isso mesmo ao 
atingir mais de 30 milhões de dólares na bilheteira 
logo na primeira semana de estreia.
Com o apoio do autor Kevin Kwan, também ele 
asiático e nascido em Singapura, na adaptação 
do argumento, «Asiáticos Doidos e Ricos» conta 
a história da professora de economia Rachel Chu 
(Constance Wu), filha de mãe solteira, que namora, 
sem saber, o herdeiro de uma das mais ricas famílias 
de Singapura, o seu colega professor de História, 
Nick Young (Henry Golding).  A partir do momento 
em que viajam até Singapura para o casamento do 
melhor amigo de Nick, Rachel descobre a verdade, 
num mundo de excentricidades e leviandades de 
quem não sabe quanto custa ganhar a vida em 
Nova Iorque. A partir daqui, não é difícil prever os 
contornos deste conto de fadas, mas o que pode não 

estar à espera é de ver a riqueza e a exuberância 
da produção deste filme assinado por Jon M. Chu, 
responsável por filmes como «Step Up 2» ou «G.I. 
Joe – Retaliação».
O guarda-roupa remete-nos para o luxo de cores 
de um filme de Bollywood e a extravagância das 
mansões e das bombas de quatro rodas estão ao 
nível das grandes produções de Hollywood. No 
entanto, a cena de casamento não tem igual em 
nenhuma outra produção, nem na criatividade, 
nem no cenário luxuriante. 
Além de Constance Wu, que ganhou uma 
nomeação para Globo de Ouro de Melhor Atriz em 
comédia ou Musical por este papel e é conhecida 
pelo seu papel na série «Fresh Off the Boat», e de 
Henry Golding, um verdadeiro estreante nas lides 
de ator, o filme conta com a participação da atriz 
de «O Tigre e o Dragão», Michelle Yeoh, de Gemma 
Chan, a Minn-Erva de «Capitão Marvel», de Lisa 
Lu, de «O Último Imperador», ou de Awkwafina, de 
«Ocean's 8». 
Estreou em exclusivo em Portugal no canal TVCine 
1, é uma oportunidade de ver o grande êxito 
asiático que também recebeu uma nomeação para 
o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia ou 
Musical, made in Hollywood. SARA AFONSO

VARIAÇÕES 

TÍTULO ORIGINAL 
Variações 
REALIZAÇÃO

João Maia 
ELENCO

Sérgio Praia 
Filipe Duarte
Victoria Guerra 
ORIGEM

Portugal 
DURAÇÃO

109’ 
ANO 

2019
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Variações de emoções, de histórias, de António: assim 
é a obra que leva ao grande ecrã a vida de um dos 
grandes nomes da música portuguesa. «Variações» 
mostra-nos um pouco de quem foi António Ribeiro, 
o barbeiro e artista excêntrico que, sem saber uma 
nota de música, revolucionou o panorama musical de 
Portugal com as suas canções “entre Lisboa e Nova 
Iorque”. A obra foca-se na década de 1970 e na luta de 
Variações por conseguir concretizar o sonho de levar a 
sua música às pessoas.
João Maia realiza a obra que passou muitos anos 
em fase de desenvolvimento e fá-lo de uma forma 
segura e com uma narrativa nem sempre linear, 
embora haja pouco risco. A produção cénica e o 
guarda-roupa são exemplares, numa obra que prima 
por uma banda-sonora cuidada e primorosa, com 
alguns dos êxitos mais conhecidos de Variações, como 
“Canção de Engate” e “Estou Além” ou outras músicas 
menos famosas, como a muito orelhuda “Toma o 
Comprimido”.
Contudo, o grande palco - e o que fica mesmo da obra 
- é António e, neste caso, a interpretação magnânima 
de Sérgio Praia. Doçura, garra, ingenuidade, coragem, 
excentricidade… está tudo em Praia, no olhar, no 
corpo, na voz. Cada gesto e palavra mostram a grande 
qualidade interpretativa do ator, que se torna, como 

não poderia deixar de ser, o rei e senhor da obra. 
Tal faz com que os outros personagens acabem por, 
naturalmente, não ter tanto destaque, à exceção de 
Filipe Duarte, que entrega um desempenho com as 
emoções na medida certa.
“Se me quiseres conhecer / é lá contigo”, diz um 
dos versos da música “Na Lama”, de Variações. E, 
embora seja desafiante conseguir alcançar a façanha 
de dar a conhecer verdadeiramente o artista, o 
filme acaba por não ser profundo o suficiente para 
mostrar quem era Variações. A peça “Variações, 
de António”, de Vicente Alves do Ó e também 
com Sérgio Praia como protagonista, acabou 
por ser um exercício mais bem conseguido, com 
uma abordagem mais intimista e incisiva sobre 
a personalidade de Variações, a forte influência 
das suas raízes e da relação com a sua mãe na sua 
música, tal como a grande admiração por Amália 
Rodrigues.
Não obstante, «Variações» cumpre o propósito de 
dar palco a um artista maior da cultura portuguesa, 
através de uma montagem bem oleada que serve a 
história, lembrando a resiliência de Variações na 
luta pelos seus sonhos e, claro, a sua música única e 
eterna. TATIANA HENRIQUES
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TÍTULO ORIGINAL

Midsommar 
REALIZAÇÃO

Ari Aster 
ELENCO

Florence Pugh 
Jack Reynor  
Vilhelm Blomgren
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

147’ 
ANO 

2019
 

A nossa contemporaneidade pede uma nova vaga 
no género de terror dentro do panorama norte-
americano. Após as despedidas de Wes Craven, 
George A. Romero e um John Carpenter ausente, 
os aficionados viram-se para uma nova geração de 
assumidas responsabilidades de carregar o legado 
e através disso redefini-los para os nossos tempos. 
São eles Robert Eggers, Jordan Peele e por último 
Ari Aster, o trio que a imprensa apelida de “elevate 
horror”, sangue fresco para as veias decadentes 
do Grande Cinema de Terror Norte-Americano. O 
primeiro afirmou-se com um slow-horror atmosférico 
(«A Bruxa»), o segundo com o díptico da ebulição 
social e racial que experienciamos («Foge», «Nós») 
e o terceiro e possivelmente o mais interessante do 
grupo, distorce as estruturas familiares e descompõe 
a vitimização e o luto em prol da velha tradição do 
terror. Não há muito tempo assistíamos à proeza de 
«Hereditário», obra de assombrações espíritas que 

remetia ao “nojo” como um elo de ligação afetiva ou 
até o oposto, tendo a sua mercê uma explosiva Toni 
Collette (criminosamente ignorada nos Óscares) e 
um olhar atento pelo estético plano fixo. Atmosfera 
era com ele, Aster culminou o conservadorismo 
do terror centenário num eterno jogo de sugestão, 
sombras e de apuradas referência. Um ano separa 
o seu primeiro êxito com um este retornar às suas 
assinaladas temáticas embrulhadas. Garantem os 
espectadores mais obsessivos, que «Midsommar» 
decorre na mesma realidade de «Hereditário», 
mas não é preciso recorrer a teorias de fãs, porque 
cinematograficamente ambos são o mesmo filme, 
só que em divergentes perspetivas. Desta maneira, 
recorrendo aos lugares familiarizados do “folk 
horror”, «Midsommar» é novamente um conto sobre 
o luto e as diferentes estratégias de superação, 
iludindo um efeito de estranheza, um show de 
horrores invisíveis e enraizados que desvia-nos do 

principal propósito desta segunda longa-metragem, a 
de um realizador que supera um luto emocional. Ari 
Aster revelou que «Midsommar» nasceu de um fim 
de relação, uma tentativa de superação estampada 
neste quotidiano fabricado, um folclore pagão que 
reúne a nossa já estabelecida imaginação (nunca 
saímos do campo proclamado por «O Sacrifício» 
ou do mais recente «Kill List») e o qual encara-se 
com uma repudia física ou sentimental. É um filme 
impressionista na sua sensibilidade, um intimismo 
que recolhe em prol de uma negação, essa, a do 
realizador em compor uma obra maior que a sua 
ambição. E talvez seja a sua falha que encontramos 
a sua “contraditória” virtude: «Midsommar» é 
pretensioso, unificando os seus maneirismos 
kubrickianos ou do cinema new-age e xamanismo 
de Jodorowski, nunca trabalhando um plano da 
mesma maneira que o fizera em «Hereditário». Joga-
se por travellings e mais travellings como um turista 

num mundo adverso. Uma espécie de «Holocausto 
Canibal», onde o “civilizado” entra em território 
“selvagem” nunca escondendo a sua “superioridade” 
cultural e ao mesmo tempo revelando a sua 
primitividade. Em «Midsommar», os civilizados não 
são as vítimas, são as cobaias de uma experiência 
coletiva, o qual se denomina de desconforto. Ari 
Aster incomoda muita gente na sua segunda longa-
metragem e isso não é propriamente um mau sinal.  
HUGO GOMES
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A HERDADE

TÍTULO ORIGINAL

A Herdade 
REALIZAÇÃO

Tiago Guedes 
ELENCO

Albano Jerónimo  
Sandra Faleiro 
Miguel Borges
ORIGEM 
Portugal 
DURAÇÃO

166’ 
ANO 

2020 

Veneza, Toronto, a nomeação de Portugal para a 
corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional 
e o candidato português a uma nomeação para 
os Prémios Goya, na categoria de Melhor Filme 
Ibero-americano. «A Herdade» só agora estreou e já 
coleciona nomeações, standing ovations e diversas 
críticas dos mais conhecidos meios internacionais. 
O filme de Tiago Guedes parte de uma ideia 
do produtor Paulo Branco, que há oito anos 
delineou na sua cabeça uma história sobre um 
latifundiário, proprietário de uma das maiores 
herdades da Europa, a sul do Tejo, desde os anos 
40, atravessando a Revolução do 25 de Abril e até 
aos dias de hoje. Partindo da história desta família, 
o argumento escrito a seis mãos acaba por fazer 
um retrato da vida histórica, política, social e 
financeira de Portugal.

No entanto, o argumento originalmente escrito 
pelo autor e cronista Rui Cardoso Martins, e 
depois por Tiago Guedes e com a colaboração de 
Gilles Taurand, vai muito para além deste retrato 
sociopolítico de um país à beira de uma revolução, 

no pós-revolução ou na atualidade. Na verdade, o 
filme de Tiago Guedes parece estar construído em 
camadas e depois de entrarmos em «A Herdade», é 
a tensão e a relação entre personagens que prende 
a nossa atenção. Ao mesmo tempo que vemos um 
latifundiário – Albano Jerónimo, no papel de João 
Fernandes – a gerir a sua herdade em tempos de 
bonança e de crise, é sobretudo a sua relação com 
as mulheres, com os filhos, com os empregados e 
até com o imponente cavalo Suão que nos cativa.
Tiago Guedes faz-nos uma visita guiada ao Portugal 
dos anos 70 e à forma como a política denunciava 
o seu poder, com apontamentos deliciosos e 
diálogos que nunca são em vão, caracterizados nos 
trabalhadores da herdade. No entanto, o grande 
quadro que o realizador, e a mestria de Roberto 
Perpignani, nos deixa observar é o fardo acalentado 
pelas famílias patriarcais, que enunciaram a nossa 
História e, sobretudo, a herança que pais passam 
para filhos e a forma como isso vai transformar a 
vida destes e dos seus sucessores. Não existe espaço 
para os fracos. 

Com planos abertos e grandes planos que nos 
remetem para alguns dos melhores títulos do 
cinema de autor, «A Herdade» é um universo 
paralelo à história de um país, no qual os melhores 
momentos estão reservados às relações familiares, 
às amizades corrompidas e aos segredos capazes 
de decapitar famílias. «A Herdade» é, por isso, 
um filme muito completo, que nos remete para 
um estatuto de clássico, sem medo de dar novas 
perspetivas, de arriscar e de contar histórias que 
são, afinal, intemporais e capazes de provocar 
emoções, que obviamente não serão todas iguais 
nem assim têm que o ser. 

Não há motivos para não se ter orgulho num filme 
português que conquistou já muito de um caminho 
que se deseja longo. Por vezes, é importante 
largarmos as capas de descrentes e simplesmente 
termos a capacidade de acreditar e assumir que 
não é vulnerabilidade ou vergonha afirmar que 
temos o mesmo direito e qualidade para estar 
ao nível do que de melhor se faz “lá fora”. Aliás, 
a palavra “orgulho” devia ser generosamente 
aplicada em casos como este, em que temos 
equipas técnicas, atores e realizadores a fazer 
cinema com orçamentos muito inferiores aos que 
existem na indústria internacional, e que mesmo 
assim conseguem impor-se ao lado dos grandes. 
Um filme “funciona” quando uma história é bem 
contada e toca aqueles que a veem e, muitas vezes, 
deveríamos simplesmente esquecer a procura da 
perfeição ou do erro, e apenas sentir.

«A Herdade» é “uma grande película” como alguém 
dizia durante o visionamento. É um filme sobre um 
período fulcral da nossa História, mas é antes disso 
tudo, um quadro sobre a maior das dimensões e das 
herdades, a do ser humano, o maior dos latifúndios, 
onde a sombra cai, mas onde a luz ilumina e nos 
iguala enquanto seres. Tiago Guedes e o seu elenco 
oferecem-nos um filme que, acima de um enredo 
bem construído e de incríveis personagens, nos 
traz aquilo que melhor define o universo humano: 
a capacidade de sentir emoções, a importância da 
família, a oportunidade de redenção e a eterna 
procura da valorização e do amor.
SARA AFONSO

Mas «A Herdade» não seria o mesmo filme se 
não contasse com as fantásticas prestações de 
Albano Jerónimo e de Sandra Faleiro nos papéis de 
protagonistas, assim como o contributo de atores 
como Miguel Borges, Ana Vilela da Costa, João 
Vicente, Vitória Guerra ou Ana Bustorff, ou até dos 
mais novos Beatriz Brás e João Pedro Mamede. Pela 
primeira vez como protagonista em cinema, Albano 
Jerónimo foi uma escolha imediata do realizador 
e percebe-se porquê. Altivo, é rude e bruto quando 
tem de ser, mas reclama igualmente como que um 
pedido de perdão e o seu charme é irresistível. 
Sandra Faleiro tem aqui, igualmente, a oportunidade 
para reforçar o seu talento, que lhe valeu inclusive 
uma nomeação para Melhor Atriz (Taça Volpi) no 
Festival de Veneza, ao lado de nomes como Meryl 
Streep, Juliette Binoche, Penélope Cruz ou Scarlett 
Johansson. No papel de Leonor, esposa do “grande” 
João Fernandes, Sandra Faleiro fala com o olhar 
e o seu silêncio é mais ruidoso e gritante do que 
muitas frases que poderia proferir enquanto filha de 
um general e casada com um latifundiário que não 
enquadra a palavra “fidelidade” no seu dicionário.
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PARASITAS 

TÍTULO ORIGINAL 
Gisaengchung 
REALIZAÇÃO

Bong Joon-ho  
ELENCO

Song Kang-ho  
Choi Woo-shik 
Cho Yeo-jeong
Park So-dam
ORIGEM

Coreia do Sul 
DURAÇÃO

172’ 
ANO 

2019
 

À primeira vista, «Parasitas» (Palma d’Ouro em 
Cannes’19) parece ser “só uma comédia negra” em 
torno de uma família de pequenos vigaristas pintada 
com elementos de sátira social. Mas este é um filme 
de Bong Joon-ho – o mesmo realizador de «The Host 
- A Criatura» (2006) e «Snowpiercer - Expresso do 
Amanhã» (2013) –, podemos por isso esperar sempre 
mais. Em «Parasitas», Bong abandona os elementos de 
ficção-científica que vinham fazendo parte dos seus 
últimos filmes e cai mais fundo no realismo social. Os 
efeitos do capitalismo tardio reflectem-se nas relações 
de assimetria entre aqueles que vivem e trabalham 
na mais absoluta miséria e aqueles que acumulam 
fortunas colossais. 
O filme começa com o plano de uma janela gradeada 
e suja. Lentamente, o movimento descendente da 
câmara revela-nos a cave que serve de abrigo para a 
família Kim, que vive, literalmente, um nível abaixo 
do chão. Enquanto o filho mais novo, Ki-woo (Choi 
Woo-shik), anda pela casa de telemóvel em riste à 
procura de uma rede wi-fi aberta, o pai, Ki-taek (Song 
Kang-ho) aproveita para deixar entrar os gases tóxicos 
da fumigação da rua para se tentar livrar de uma praga 
de insectos em casa. Não creio que se possa ser mais 
explícito que isto. Os Kim são, por certo, os parasitas a 
que o título se refere. Ou será que não?
De repente, surge uma oportunidade de melhorar de 

vida quando Ki-woo arranja trabalho como tutor de 
inglês para uma adolescente mimada de uma família 
rica, os Park, que vivem numa residência de luxo 
no topo de uma colina. Ki-woo, que agora se chama 
“Kevin”, vai engendrar o plano para empregar toda 
a família. A irmã, Ki-jung (Park So-dam), passa 
a chamar-se “Jessica” e será promovida a arte-
terapeuta do filho mais novo dos Park. Um pouco 
mais de esforço, algumas mentiras e manipulação, 
e Ki-woo faz do pai motorista e da mãe criada na 
mesma casa. Tudo isto, claro, sem que se saiba que 
eles são parentes. Todos adoptam novas identidades 
e, juntos, como observa o pai, quase conseguiriam 
sair do patamar da indigência.
Apesar da minha descrição sombria (meio 
involuntária), a verdade é que até aqui o filme 
mantém um tom bastante leve e divertido. 
Mas, quase sem nos darmos conta, o filme vai-
se metamorfoseando. Fica mais triste, mais 
estranho, mais violento, delirante. O argumento 
de «Parasitas» não se constrói sobre twists baratos, 
mas as revelações e reveses, apoiados em actuações 
brilhantes dos actores, são de facto surpreendentes. 
Não devo por isso revelar demasiados pormenores 
do restante enredo. Sugiro apenas que se agarre bem 
à cadeira, a descida será no mínimo vertiginosa. 
CATARINA MAIA
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