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Os resultados de «Joker» – foi o filme mais visto em Portugal durante seis semanas e 

de «A Herdade» – superou os 75.000 espectadores – confirmam uma ideia com que 

partimos para este número de novembro: a rentrée de cinema iniciada em setembro 

prolonga-se pelo outono.

Nas próximas semanas irão estrear os novos filmes de Ken Loach, Costa-Gravas, 

Casey Affleck, Edward Norton, Matt Damon e Christian Bale. Nas páginas desta 

edição #72 traçamos perfis de alguns dos talentos do mês e antevemos mais de 

duas dezenas de filmes, incluindo a sequela de «Frozen», «Star Wars: Episódio IX – A 

Ascensão de Skywalker», o filme que encerra a terceira trilogia da saga espacial, e 

«1917», o épico de guerra, de Sam Mendes, que poderá ser a primeira grande estreia 

de 2020.

O ano corre bem ao cinema português, graças aos sucessos de «Variações» e «A 

Herdade» e à consagração de «Vitalina Varela» com o Leopardo de Ouro no Festival 

de Locarno. É sobretudo um ano feliz para o realizador Tiago Guedes que estreia a 

segunda longa-metragem num curto período de três meses. «Tristeza e Alegria na 

Vidas Girafas» é uma comédia adolescente atrevida e rara no cinema português. Por 

isso fizemos questão de marcar um reencontro com o realizador nesta edição da 

METROPOLIS.

Do cinema para a televisão: 12 anos depois do fracasso de «A Bússola Dourada», os 

mundos paralelos de «His Dark Materials» são desenvolvidos pela HBO: Já vimos 

metade da primeira temporada e estamos em condições de dizer que a série parece 

ter aprendido com os erros do filme.
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72A revista METROPOLIS apresenta os principais lançamentos da rentrée cinematográfica.

Chegou finalmente uma das séries mais aguardadas do ano seriólico. «Mundos Paralelos» traz a adaptação da saga  
de Philip Pullman à HBO, protagonizada por Dafne Keen. Não perca as entrevistas com Ruth Wilson e Lucian Msamati.

Entre festivais e sessões especiais para promoção do seu mais recente filme «A Herdade», Tiago Guedes 
 já iniciou, também, o caminho da sua terceira longa, «Tristeza e Alegria na Vida das Girafas».
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4 OUTUBRO 
SCORSESE DIZ QUE FILMES DA 
MARVEL "NÃO SÃO CINEMA"

O cineasta de «Taxi Driver», «O 
Touro Enraivecido» e «Tudo Bons 
Rapazes» fez essa afirmação quando 
respondia a uma pergunta sobre 
os filmes de super-heróis, durante 
uma entrevista à revista de cinema 
Empire, a propósito de «O Irlandês», 
o seu novo filme produzido a Netflix. 
Martin Scorsese diz que tentou, mas 
não conseguiu entrar no estado de 
espírito para apreciar os filmes. "Não 
os vejo. Tentei, sabe? Mas isso não é 
cinema", garantiu "Honestamente, 
o melhor que posso pensar desses 
filmes, tão bem feitos como são, 
com atores a fazer o melhor que 
podem dentro das circunstâncias, é 
que parecem parques de diversão", 
acrescentou. 

14 OUTUBRO
JOKER MELHOR DO QUE BATMAN 

«Joker» de Todd Phillips tornou-se 
num dos grandes sucessos globais 
de 2019. O fenómeno também 
acontece em Portugal – durante os 
primeiros 11 dias de exibição o filme 
foi visto por 354.233 espectadores, 
ultrapassando a carreira individual 
dos filmes da série Batman. «Batman 
- O Início» (223 mil espectadores, 
2005), «O Cavaleiro das Trevas» 
(334 mil, 2008), «O Cavaleiro das 
Trevas Renasce» (323 mil, 2012), e 
ainda «Batman v Super-Homem: O 
Despertar da Justiça» (292 mil, 2016) 
e «Liga da Justiça» (204 mil, 2017). Os 
dados baseiam-se nas informações 
do ICA - Instituto de Cinema e 
Audiovisual, que disponibiliza os 
números de bilheteira nas salas 
portuguesas desde 2004. Antes não 
existia contabilidade oficial, o que 
deixa de fora os filmes de Tim Burton 
com Michael Keaton («Batman», em 
1989, e «Batman Regressa», em 1992), 
o de Joel Schumacher com Val Kilmer 
(«Batman Para Sempre», 1995) e com 
George Clooney («Batman & Robin», 
1997).

22 OUTUBRO 
DUAS CURTAS PORTUGUESAS 
NOS PRÉMIOS EUROPEUS

Duas curtas-metragens dos 
realizadores portugueses Leonor 
Teles e Gabriel Abrantes estão entre 
as cinco nomeadas para melhor 
curta-metragem nos prémios 
europeus de cinema. «Cães que 
Ladram aos Pássaros», de Leonor 
Teles, e «Les Extraordinaires 
Mésaventures de la Jeune Fille 
de Pierre», de Gabriel Abrantes, 
foram escolhidos pela Academia 
de Cinema Europeu. «Cães que 
Ladram aos Pássaros" 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,  
Por seu lado, «Les Extraordinaires 
Mésaventures de la Jeune Fille de 
Pierre» conta a história de uma 
escultura do Louvre que foge para 
as ruas de Paris por estar farta de ser 
uma ornamentação. A 32.ª cerimónia 
dos prémios europeus de cinema vai 
realizar-se em Berlim, Alemanha, no 
dia 7 de dezembro, com o anúncio 
dos vencedores. 

18 OUTUBRO 
«O LABIRINTO DA SAUDADE» 
NOS PRÉMIOS MACONDO

O documentário «O Labirinto da 
Saudade», do realizador português 
Miguel Gonçalves Mendes, foi 
nomeado para melhor filme Ibero-
Americano nos prémios Macondo, 
categoria que se estreia este ano no 
evento da Academia Colombiana de 
Artes e Ciências Cinematográficas. 
O documentário integra uma lista 
de 10 nomeados nesta categoria. O 
lote final de nomeados inclui obras 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, 
Paraguai, Porto Rico e Venezuela.
«O Labirinto da Saudade» adapta 
a obra homónima de Eduardo 
Lourenço e “percorre os corredores 
da sua memória e da história de 
Portugal”, como escreve a Academia 
Portuguesa de Cinema.
Estreou-se nos cinemas portugueses 
em 2018, tendo vencido o Prémio 
Sophia na categoria de melhor 
documentário em longa-metragem. 

12 OUTUBRO 
ROBERT FORSTER (1941 - 2019)

O ator começou a sua carreira na 
Broadway e fez a sua estreia no 
cinema em 1967 ao lado de Marlon 
Brando e Elizabeth Taylor no filme 
de John Huston «Reflexos num Olho 
Dourado» (1967). Depois assumiu 
vários papéis na televisão. No início 
dos anos 90 a sua carreira dividia-se 
entre papéis secundários e períodos 
de pausa, mas foi trazida de volta à 
ribalta por Quentin Tarantino, que 
era um fã assumido do ator desde 
criança. Forster chegou a fazer uma 
audição para participar em «Cães 
Danados», mas acabou por ser em 
«Jackie Brown» que a colaboração 
se concretizou. O papel valeu-lhe a 
nomeação para o Óscar de melhor 
ator secundário, reavivou a sua 
carreira e deu-lhe, nas décadas 
seguintes, trabalhos em filmes como 
o remake de «Psico»de Gus Van Sant 
(1998),«Mulholland Drive», de David 
Lynch, ou «Os Descendentes»(2011), 
de Alexander Payne.  O ator morreu 
com 78 anos.
 

8 OUTUBRO 
93 FILMES NA CORRIDA AO 
ÓSCAR DE FILME ESTRANGEIRO 

O filme português «A Herdade», de 
Tiago Guedes, está na lista das 93 
películas anunciadas pela Academia 
de Hollywood para concorrer ao 
Óscar de melhor filme internacional 
na 92.ª edição dos prémios mais 
importantes do cinema. Pela primeira 
vez na história destes galardões, o 
prémio irá chamar-se Melhor Filme 
Internacional, e não Melhor Filme de 
Língua Estrangeira. Dos candidatos 
selecionados, a organização 
anunciará uma seleção restrita com 
10 candidatos oficiais à estatueta de 
ouro no pr +́oximo dia 16 dezembro. 
Este é o ano com mais filmes 
indicados na pré seleção. Até agora, 
o recorde de inscritos foi de 92 filmes, 
na edição de 2017. No ano passado, 
entre os 87 filmes apresentados, 
"Roma", de Alfonso Cuarón, foi o 
vencedor do Óscar para Melhor 
Realização, tornando-se no primeiro 
mexicano a ganhar o prémio nesta 
categoria.
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25 OUTUBRO 
QUENTIN TARANTINO NÃO 
CEDE À CENSURA
 
Apesar das pressões, «Era Uma Vez... 
em Hollywood» não foi remontado 
para contornar a censura na China. 
Quentin Tarantino tem direito ao 
‘final-cut’ (montagem da versão 
final dos seus filmes), não sendo 
por isso obrigado a fazer alterações 
solicitadas quer pelo estúdio 
quer por distribuidores. A estreia 
do filme estava prevista para 25 
de outubro e foi cancelada por 
causa da forma como Bruce Lee é 
retratado no filme. Shannon Lee, a 
filha do mestre das artes marciais, 
terá feito um apelo direto para que 
fossem feitas alterações junto da 
comissão de cinema chinesa, que é o 
organismo responsável pela censura. 
Tarantino esclareceu que “Bruce Lee 
era um tipo um pouco arrogante", 
sustentando que não inventou o que 
se vê no filme.

9 NOVEMBRO 
HÁ UMA FAVORITA NOS 
PRÉMIOS EUROPEUS DE CINEMA

Trata-se de «A Favorita», o mais 
recente filme do realizador grego 
Yorgos Lanthimos, que é o filme 
mais nomeado e candidato a dez 
Prémios Europeus de Cinema – está 
nomeado nas categorias de filme, 
comédia, realização, atriz, fotografia, 
guarda-roupa, montagem, design de 
produção, caraterização e público, 
«J'Accuse», de Roman Polanski 
(estreia em Portugal dia 26 janeiro) 
e «O Traidor», de Marco Bellocchio, 
surgem com seis nomeações. O 
cinema português conta com uma 
dupla presença na categoria de 
melhor curta-metragem europeia 
com «Cães que Ladram aos Pássaros», 
de Leonor Teles, e a co-produção 
luso-francesa «Les Extraordinaires 
Mésaventures de la Jeune Fille 
de Pierre», de Gabriel Abrantes. A 
entrega dos prémios terá lugar a 7 de 
dezembro, em Berlim.

26 OUTUBRO 
«VITALINA VARELA» TRIUNFA 
EM DOIS FESTIVAIS

Após ter conquistado o Leopardo 
de Ouro no Festival de Locarno, o 
nono filme de Pedro Costa continua 
a somar prémios relevantes. Outubro 
foi um mês positivo com «Vitaliana 
Varela» a receber o Silver Hugo, 
prémio do júri do Festival de Cinema 
de Chicago, devido a uma "visão 
arrebatadora e magistral entre o horror 
e o melodrama, a espiritualidade e 
o desespero". Este reconhecimento 
aconteceu cinco dias depois de ter sido 
distinguido com o grande prémio do 
Festival de Cinema de La Roche-su-
Yon, em França, onde foi apresentado 
como uma "experiência de cinema 
inesquecível." Atualmente, Vitaliana 
Varela» está a fazer uma carreira 
internacional com a presença em mais 
de 40 festivais internacionais.



Popstar da autoralidade na Europa, endeusado (com 
todo o mérito do mundo) pelo seu radicalismo estético 
na abordagem do abandono aos imigrantes africanos 
no Velho Mundo, o português Pedro Costa, de 60 anos, 
selou o seu nome entre os gigantes das telas ao con-
quistar, em meados de agosto, na Suíça, um dos tro-
féus mais disputados pela classe cinematográfica em 
todo o mundo: é dele o Leopardo de Ouro de Locarno. 
A sua vitória na 72ª edição do festival - que, em 2014, 
deu-lhe o prémio de direção por «Cavalo Dinheiro» – é 
atribuída ao seu novo projeto: «Vitalina Varela» [foto]. 
Coube à longa-metragem ainda o prémio de melhor 
atriz, dado à sua protagonista, a dona Vitalina do títu-
lo. Cabo-verdiana expatriada por razões de subsistên-
cia financeira, ela, aos 55 anos, dias depois de enviuvar, 
parte para Lisboa, a fim de refazer a sua vida, após 25 
anos à espera de uma nova oportunidade, longe do seu 
país. Este é o mote para uma viagem no Tempo, não 
como aquelas que o escritor H.G. Wells ou o estudante 
Marty McFly de Michael J. Fox fizeram. O Tempo de 
Costa é a eternidade que cabe num plano. “Perder tem-
po é uma lógica do Capitalismo. É uma medida finan-
ceira, não de arte. Eu não recrio o Real, no meu embate 
com a vida, eu só olho para e presto atenção... muita 
atenção. Cinema são imagens projetadas numa tela a 
partir daquilo que chamamos de realidade, algo que 
não é uma invenção, e sim aquilo que eu vejo da minha 
janela em Lisboa”, disse o diretor à Metrópolis bem an-
tes de o projeto sobre D. Vitalina começar a ser feito, 
consagrando Portugal com o prémio maior de Locarno 
pela segunda vez em sete décadas de festival.

Antes, em 1987, «O bobo», de José Álvaro Mo-
rais, também ouviu o Leopardo rugir, o que abriu 
um histórico de apreço entre o cinema português 
e as direções artísticas da mostra competitiva suí-
ça, agora chefiada pela parisiense Lili Hinstin.  
Ela abriu uma vitrine para o som e a fúria de Costa, 

que construiu para si uma reputação de diretor-autor 
esculpindo reflexões sobre a miséria, o desterro e a 
alma lusófona em planos contemplativos. Premiado 
em Cannes por «O quarto de Vanda» (2000) e nomea-
do ao Leão de Ouro de Veneza por «Ossos» (1997), ele 
visitou o Rio de Janeiro em 2010 para a retrospectiva 
de sua obra no Centro Cultural Banco do Brasil. Aberta 
com «Ne change rien» (2009), no qual ele documenta 
cinco anos do quotidiano da atriz e cantora francesa 
Jeanne Balibar, a mostra foi um sopro de inquietação 
no olhar dos cinéfilos cariocas e marcou época. No Rio 
de Janeiro, Costa passou a ser visto como o cronista 
dos degredados africanos, em especial os egressos de 
Cabo Verde, residentes em regiões de Lisboa como Fon-
tainhas, largo onde descobriu o imigrante cinquentão 
Ventura, seu "muso". Ventura encabeçou produções 
celebradas pela crítica como «Juventude em marcha» 
(2006). “Porquê filmar em três minutos um plano que, 
ao consumir 20 minutos da câmara, permite ao olhar 
uma contemplação mais radical da vida?", disse o dire-
tor, numa conferência de imprensa na França.

Numa entrevista ao jornal O Globo, no Brasil, ele afir-
mou: “Cerca de 99% do cinema que é feito hoje tem 
medo de perder. Ter medo de perder sugere também ter 
medo de encontrar. Medo de encontrar algo novo. É um 
cinema que vê tempo como dinheiro. Perder um é per-
der o outro. No bairro das Fontainhas, entre os meus ir-
mãos cabo-verdianos, conheci pessoas que vivem numa 
espécie de limbo, onde falta dinheiro e tempo. Falta 
dinheiro porque existe pobreza, miséria. Falta tempo 
porque eles não têm História, com H maiúsculo. Vêm de 
uma cultura que foi fabricada pelos colonizadores, ao 
juntar escravos da Guiné com aristocratas das galés eu-
ropeias. Quando eu perco tempo, filmando sem medo, 
eu alcanço o mesmo degrau em que essas pessoas estão. 
Um degrau de pessoas que em lugar de História têm 
apenas a memória, sem fatos, sem datas, sem local”.

A ESFINGE DAS FONTAINHAS 
OPINIÃO RODRIGO FONSECA
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Chegou a temporada de prémios, o mo-
mento em que assistimos à passadei-
ra vermelha das principais apostas do 
Cinema rumo às estatuetas douradas. 
Em 2019, é notória uma presença cada 
vez mais assinalada das plataformas de 
streaming, com a Netflix a ganhar a dian-
teira com obras desafiantes e impactan-
tes, mas há também lugar para regressos 
de figuras marcantes e novas histórias 
cheias de fulgor. 
É caso para dizer: 3, 2, 1… Ação!

TATIANA HENRIQUES

RENTRÉE 
CINEMA

2019



Os filmes passados no Espaço têm sido 
recorrentes no Cinema de há uns anos para 
cá, como são exemplo «Gravidade» (2013), 
«Interstellar» (2014), «Perdido em Marte» (2015), 
«Passageiros» (2016), «Vida Inteligente» (2017) e 
«O Primeiro Homem na Lua» (2018). Em 2019, há 
até dois filmes sobre o tema: «Ad Astra» e «Lucy 
in the Sky». Contudo, ao contrário dos outros, 
este último passa-se, curiosamente, bastante 
na Terra. Ora, a obra foca-se  num aspeto pouco 
abordado sobre os astronautas: o impacto que 
sentem quando regressam, chegando, em alguns 
casos, a depressão. 

HISTÓRIA

A astronauta Lucy Cola (Natalie Portman) volta 
à Terra após uma experiência transcendente 
durante uma missão no Espaço. O impacto do 
regresso à vida normal faz com que perca o con-
tacto com a realidade, num mundo que agora 
lhe parece demasiado pequeno.

REALIZADOR

NOAH HAWLEY (séries «Fargo» e «Legion»)

ELENCO

NATALIE PORTMAN, JON HAMM, DAN 

STEVENS, ZAZIE BEETZ, ELLEN BURSTYN

DATA DE ESTREIA:

4 DE OUTUBRO DE 2019 (EUA)

LUCY IN THE SKY

«Lucy in the Sky» é vagamente baseado na história 
real de Lisa Nowack, uma astronauta que foi notícia 
em 2007 por um caso de rapto ligado a um triângulo 
amoroso. A narrativa centra-se num conflito 
psicológico que vai escalando.

O filme é realizado por Noah Hawley, mais 
conhecido pelas séries «Fargo» e «Legion», e que 
assina agora a sua primeira longa-metragem. O 
cineasta explica que se trata de “uma história de 
uma mulher que estava a passar por uma crise 
existencial e que comete erros e descarrila a vida 
toda, mas faz isso porque tem a sensação de que 
deve haver algo mais na vida”.

A obra conta com Reese Witherspoon como produtora e, 
inicialmente, seria ela também a protagonista. Devido a 
conflitos de agenda, o papel viria a ser entregue a Natalie 
Portman, que, por sua vez, esteve perto de protagonizar 
«Gravidade». Portman é uma das mais reconhecidas 
atrizes da sua geração. A sua carreira começou quando 
ainda era muito nova, surpreendendo em «Léon, o 
Profissional» (1994). Desde aí, tem tido uma carreira 
diversificada, contando já com o Óscar de Melhor 
Atriz Principal por «Cisne Negro» (2010). Portman já 
interpretou várias personagens de grande complexidade 
dramática e «Lucy in the Sky» parece que não será 
exceção. O filme conta com ainda no elenco com Jon 
Hamm, Dan Stevens, Ellen Burstyn e Zazie Beetz.
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Judy Garland foi uma das mais artistas norte-
americanas mais reconhecidas do século XX. Da 
sua carreira fazem parte papéis marcantes em «O 
Feiticeiro de Oz» (1939) e «Quando Danço Contigo» 
(1948), bem como as nomeações para os Óscares por 
«Assim Nasce Uma Estrela» (1954) e «O Julgamento 
de Nuremberga» (1961). Com uma voz inesquecível - a 
música “Over the Rainbow” ficou eternizada pela sua 
interpretação -, a vida de Garland foi também marcada 
pela tragédia com a adição de drogas.

«Judy» retrata a famosa artista, mas, ao contrário de 
muitos biopics, o foco não é a sua ascensão a estrela. 
Em vez disso, conhecemos Judy já com uma carreira 
estabelecida mas algo adormecida. A obra é baseada 
na peça “End of the Rainbow”, de Peter Quilter, 
e é realizada por Rupert Goold, conhecido por «A 
Verdadeira História». 

A interpretação da protagonista da obra é um dos 
principais atrativos do filme. Falamos de Renée 
Zellweger, uma atriz já bastante reconhecida que, 
curiosamente, tem também agora o seu grande 
regresso à ribalta. A atriz norte-americana despertou 
o interesse de público e crítica na obra «Jerry 
Maguire» (1996), tornando-se num dos principais 
nomes de Hollywood durante quase uma década. Entre 
comédias e dramas, Zellweger surpreendia a cada 
nova personagem, tendo sido nomeada aos Óscares 
em três anos consecutivos, na categoria de Melhor 
Atriz Principal por «O Diário de Bridget Jones» (2001) 
e o musical «Chicago» (2002), e na de Melhor Atriz 
Secundária por «Cold Mountain» (2003), quando 
finalmente levou a estatueta dourada para casa. Em 
2010, Zellweger viria a fazer uma pausa na carreira de 
6 anos, regressando recentemente para voltar um dos 
seus papéis mais carismáticos, em «O Bebé de Bridget 
Jones» (2016).
 
A sua interpretação em «Judy» tem sido muito 
elogiada pela crítica. A atriz explica o que a levou a 
aceitar o desafio: “O que me impressionou foi que, 
apesar das circunstâncias trágicas e de como elas 
foram retratadas publicamente, a Judy nunca parou 
de ter esperança. Era uma pessoa alegre e não me 
pareceu, de todo, uma figura trágica, mas heróica na 
sua determinação de continuar e na sua crença de que 
as coisas iriam melhorar”.

HISTÓRIA

No inverno de 1968, a mítica estrela norte-america-
na Judy Garland (Renée Zellweger) tem a carreira 
em baixa e aceita uma tour de concertos em Lon-
dres, embora o trabalho a obrigue a ficar afastada 
dos seus filhos menores. 

REALIZAÇÃO

RUPERT GOOLD

(«A Verdadeira História», 2015)

ELENCO

RENÉE ZELLWEGER, FINN WITTROCK, JESSIE 

BUCKLEY, RUFUS SEWELL

DATA DE ESTREIA

10 DE OUTUBRO DE 2019

JUDY
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O caso Panama Papers veio a público em 2016 
e surpreendeu o mundo com um escândalo de 
corrupção que foi descoberto através de milhões 
de documentos a que o jornal alemão Süddeutsche 
Zeitung e o Consórcio Internacional de Jornalistas 
de Investigação (CIJI) tiveram acesso. O caso surgiu 
no seguimento de uma fuga de informação na 
sociedade de advogados Mossack Fonseca, sediada 
no Panamá. «The Laundromat», mais um filme da 
Netflix a ser lançado nesta temporada de prémios, 
foca-se nesta polémica.

A obra baseia-se no livro “Secrecy World”, de Jake 
Bernstein, e é assinada por Steven Soderbergh, 
um reconhecido realizador norte-americano que 
começou por dar nas vistas com «Sexo, Mentiras 

e Vídeo» (1989), que venceu a Palma de Ouro em 
Cannes e que rendeu a Soderbergh a nomeação 
para o Óscar de Melhor Argumento Original. Uma 
década depois, voltou a surpreender ao ser indicado 
duplamente no mesmo ano por dois filmes diferentes 
na categoria de Melhor Realizador, «Erin Brockovich» 
e «Traffic - Ninguém Sai Ileso», acabando por vencer 
no segundo caso. 

Sobre «The Laundromat», o cineasta revela que 
não quis optar pela abordagem comum de retratar 
jornalistas a desvendarem um caso, como acontece 
em «Os Homens do Presidente» (1976) ou, mais 
recentemente, «O Caso Spotlight» (2015), já que tal 
“foi feito múltiplas vezes e de uma forma ótima”. É 
também por isso que, neste caso, Fonseca e Mossack 

são os narradores da obra: “É demasiado fácil torná-
los nos vilões. Queria dar-lhes a oportunidade de 
convencer o público de que não são os maus”. 
Os dois prestigiados atores Antonio Banderas e Gary 
Oldman interpretam estas duas figuras, que terão 
de enfrentar as duras investidas da personagem 
interpretada por Meryl Streep, em busca de justiça. 
A presença da atriz norte-americana, vencedora de 
três Óscares - Melhor Atriz Secundária por «Kramer 
Contra Kramer» (1979) e Melhor Atriz Principal por 
«A Escolha de Sofia» (1982) e «A Dama de Ferro» 
(2011) - é uma mais valia portentosa em qualquer 
filme, sendo que fazem também parte do elenco 
de «The Laundromat» os atores James Cromwell, 
Matthias Schoenaerts, David Schwimmer, Jeffrey 
Wright, Melissa Rauch e Sharon Stone.

HISTÓRIA

Ramón Fonseca (Antonio Banderas) e Jürgen 
Mossack (Gary Oldman) lideram um escritório 
de Direito na Cidade do Panamá, a partir do qual 
gerem dezenas de empresas, participam em 
vários tipos de fraudes. Um destes casos é o de 
Ellen Martin (Meryl Streep), que reclama o paga-
mento de uma indemnização após a morte do 
seu marido, Joe (James Cromwell). Sem receber 
o que lhe havia sido prometido, Ellen começa a 
investigar por conta própria.

REALIZADOR

STEVEN SODERBERGH  («Sexo, Mentiras e 
Vídeo», 1989; «Erin Brockovich», 2000; «Ocean's 
Eleven - Façam as Vossas Apostas», 2001; «Magic 
Mike», 2012)

ELENCO

MERYL STREEP, GARY OLDMAN, ANTONIO 

BANDERAS, DAVID SCHWIMMER

DATA DE ESTREIA

18 DE OUTUBRO

THE LAUNDROMAT
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Com uma carreira vincadamente mais ligada à 
comédia, Eddie Murphy está de regresso em grande 
estilo num filme biográfico que também tem algum 
drama à mistura. Depois de quase ter conquistado 
o Óscar de Melhor Ator Principal por «Dreamgirls» 
(2006), o conhecido ator norte-americano dá vida 
a outra figura famosa nos EUA da década de 1970: 
Rudy Ray Moore, um comediante que se tornou num 
ícone com o seu alter-ego Dolemite e uma lenda 
da Blaxpoitation, um movimento cinematográfico 
norte-americano dos anos 1970 caracterizado por 
filmes de baixo orçamento que davam protagonismo 
à comunidade afro-americana, com uma grande 
relevância vinda também da música.

HISTÓRIA

Rudy Ray Moore (Eddie Murphy) começou por 
ser um vendedor de discos numa loja pequena 
e comediante de pouco sucesso, até que a sua 
vida muda quando começa a incluir no seu re-
portório outro tipo de linguagem, com alguns 
palavrões à mistura, tornando-se num fenóme-
no. Algum tempo depois, Rudy é o protagonista 
de um filme com o seu alter-ego, Dolemite, es-
pecialista em artes marciais, mas terá algumas 
dificuldades em conseguir que a obra seja exibi-
da no circuito comercial.

REALIZAÇÃO

CRAIG BREWER («Hustle & Flow», 2005; 
«Footloose - A Música Está do Teu Lado», 2011)

ELENCO

EDDIE MURPHY, WESLEY SNIPES, CHRIS 

ROCK, KODI SMIT-MCPHEE

DATA DE ESTREIA PREVISTA

25 DE OUTUBRO DE 2019 

CHAMEM-ME 
DOLEMITE

«Chamem-me Dolemite» é uma das apostas da Netflix 
para esta temporada e marcou presença no Festival 
de Cinema de Toronto. A obra é assinada por Craig 
Brewer, que surpreendeu com a obra «Hustle & Flow» 
e que rendeu a Terrence Howard uma nomeação 
para o Óscar de Melhor Ator Principal. O cineasta 
assinala que “por mais que Rudy Ray Moore pareça 
um personagem incrivelmente forte, a sua história 
é realmente uma história de underdog. Sempre fui 
atraído por filmes de pessoas que não têm muito, mas 
que fazem muito”.
 
Interpretar uma figura assim é deveras desafiante e é 
por isso que muitas das expectativas estão em torno 

do regresso de Eddie Murphy, um ator conhecido por 
obras como «Um Príncipe em Nova Iorque» (1988), «O 
Professor Chanfrado» (1996) ou «Dr. Dolittle» (1998), 
tendo-se tornado num dos principais atores norte-
americanos de comédia. O guarda-roupa é também 
um aspeto muito importante num filme deste género. 
Neste caso, a tarefa ficou a cargo de Ruth E. Carter, a 
primeira afro-americana a vencer o Óscar de Melhor 
Guarda-Roupa, por «Black Panther» (2018). 
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«Portrait de la jeune fille en feu», o romance lésbico 
assinado por Céline Sciamma, foi uma das surpresas 
do último Festival de Cannes, vencendo dois prémios: 
a Palma Queer e a estatueta de Melhor Argumento. 
Aliás, foi a primeira vez que um filme realizado por uma 
mulher venceu a Palma Queer. Este auspicioso arranque 
fez com que se criasse expectativas para a temporada de 
prémios e a obra será projetada nos Festivais de Toronto 
e Nova Iorque.

A obra passa-se no século XVIII e acompanha Marianne, 
uma jovem artista contratada para pintar o retrato 

HISTÓRIA

Na França do século XVIII, Marianne (Noémie 
Merlant) é uma jovem pintora que tem como 
novo trabalho pintar um retrato de Héloïse 
(Adèle Haenel) para o seu casamento sem que 
esta repare. Contudo, com o passar do tempo, 
Marianne sente-se cada vez mais próxima da sua 
modelo, surgindo uma chama entre ambas que 
levará a um romance proibido. 

REALIZAÇÃO

CÉLINE SCIAMMA («Maria-Rapaz», 2011; 
«Bando de Raparigas», 2014) 

ELENCO

ADÈLE HAENEL, NOÉMIE MERLANT, LUÀNA 

BAJRAMI

DATA DE ESTREIA

31 DE OUTUBRO DE 2019 

de outra mulher, Héloïse, já que este é visto como uma 
possível forma de garantir um casamento. Contudo, 
Héloïse recusa-se a aceitar a ideia e não aceita que um 
pintor faça o seu retrato, pelo que Marianne precisará de 
desenhá-lo de forma velada. A aproximação entre ambas 
acaba por criar algo mais do que um simples retrato.

«Portrait de la jeune fille en feu» é escrito e realizado 
por Céline Sciamma, que volta a colaborar com a atriz 
Adèle Haenel, uma das mais conhecidas jovens atrizes 
francesas, tendo participado em filmes como «O Homem 
Demasiado Amado» (2014), «The Unknown Girl» (2016) 

ou «Uma Nação, Um Rei» (2018). Sciamma revela que 
“o papel de Héloïse foi escrito com a Adèle Haenel em 
mente. O personagem foi escrito com base em todas as 
qualidades que ela demonstrou nos últimos anos, mas 
também com a ambição de dar a Adèle uma nova marca, 
coisas que ainda não sabíamos sobre ela”. O par fica 
completo com Noémie Merlant, que Sciamma revela que 
se trata de “uma cara que não era familiar para mim, 
mas não se trata de uma novata. Senti que um encontro 
pela primeira vez com uma atriz poderia contribuir 
imensamente para o filme e a história, especialmente na 
dinâmica do amor”. 

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
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Timothée Chalamet é já um dos reis de uma 
nova geração de atores e agora dá vida a um dos 
principais monarcas britânicos. O jovem ator 
surpreendeu em «Chama-me Pelo Teu Nome» 
(2017), papel pelo qual foi nomeado para o Óscar 
de Melhor Ator Principal, tendo também tido 
destaque em filmes como «Lady Bird» e «Beautiful 
Boy». Chalamet protagoniza uma obra sobre o Rei 
Henrique V, que precisou de assumir a nação numa 
altura especialmente conturbada, obrigando-o a 
amadurecer rapidamente. 

«The King» baseia-se, em parte, na peça de William 
Shakespeare sobre o Rei, num retrato íntimo sobre 

HISTÓRIA

 Hal (Timothée Chalamet) é coroado rei de In-
glaterra após a morte do seu pai. O jovem go-
vernante precisa agora de navegar rapidamente 
nos meandros políticos para poder manter o 
país seguro durante a Guerra dos 100 Anos, em 
que a Inglaterra combateu a França.

REALIZAÇÃO

DAVID MICHÔD («Reino Animal», 2010; «The 
Rover - A Caçada», 2014; «Máquina de Guerra», 
2017)

ELENCO

TIMOTHÉE CHALAMET, ROBERT PATTINSON, 

JOEL EDGERTON, BEN MENDELSOHN, LILY-

ROSE DEPP

DATA DE ESTREIA PREVISTA

1 DE NOVEMBRO DE 2019 (REINO-UNIDO)

THE KING

o monarca. A obra é lançada pela Netflix e assinada 
por David Michôd, responsável por um momento 
muito importante na história da plataforma de 
streaming, já que foi com um filme seu, «Máquina de 
Guerra», que a Netflix arriscou em grande medida 
numa obra protagonizada por uma estrela de cinema 
reconhecida, que, no caso, foi Brad Pitt. De lá para cá, 
esta tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada 
pela Netflix.

Contudo, na carreira de Michôd, um antigo jornalista, 
há outro filme de destaque, «Reino Animal», um 
drama criminal que ganhou o Grande Prémio do 
Júri do Festival de Sundance e uma nomeação para o 

Óscar de Melhor Atriz Secundária para Jacki Weaver. 
A obra foi protagonizada por Joel Edgerton, com 
quem Michôd voltou a colaborar para «The King», 
assinando ambos o argumento, além de Edgerton 
participar enquanto ator na obra. Em «The King», 
Michôd reúne-se também novamente a Robert 
Pattinson, protagonista da obra «The Rover - A 
Caçada», completando um elenco seguro e renomado 
numa narrativa histórica e num género que, por 
norma, atrai muitas atenções.
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O norte-americano Edward Norton é um dos mais 
reconhecidos atores do Cinema atual, contando 
já com três nomeações aos Óscares - Melhor Ator 
Secundário por «A Raiz do Medo» (1996) e «Birdman» 
(2015) e Melhor Ator Principal por «América 
Proibida» (1998). Norton já havia se arriscado na 
realização, com «Sedutora Tentação», e volta a apostar 
novamente nesta vertente. Desta vez, além de ser 
diretor e protagonista, assina também o argumento, 
que tem por base o romance homónimo de 1999 de 
Jonathan Lethem, considerado como um dos autores 
norte-americanos mais reconhecidos das últimas 
décadas. Norton é também o primeiro cineasta que se 
arrisca a adaptar uma obra de Lethem e logo num dos 

trabalhos mais populares do autor.
«Os Órfãos de Brooklyn» tem estado em 
desenvolvimento por Norton desde o início dos anos 
2000 e ganha agora finalmente forma, garantindo já 
presença nos festivais de cinema de Toronto e Nova 
Iorque. Norton descreveu a obra como “um caso de 
amor com Nova Iorque”, através de uma história 
recheada de mistério passada na década de 1950, 
embora, no romance original, a narrativa se situe 
em 1999. O cineasta explica que a escolha deste 
período se deve por este incluir “a história secreta 
da Nova Iorque moderna, com todos os seus tipos de 
racismo institucional e a devastação da cidade antiga, 
desde bairros até à Penn Station, perpetrados pelas 

mãos de uma força autocrática, quase imperial, 
que era intensamente antagónica a tudo o que 
consideramos que define o princípio democrático 
americano”. 
Norton considera que muitos destes temas 
continuam a ser atuais, comparando a obra a 
outro filme noir, «Chinatown» (1974), de Roman 
Polanski.

Embora Norton seja o principal nome de «Os 
Órfãos de Brooklyn», a obra tem também outros 
nomes bastante relevantes na indústria, como 
Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin 
e Bruce Willis, com quem Norton colaborou 

HISTÓRIA

Na Nova Iorque da década de 1950, Lionel Ess-
rog (Edward Norton) é um detetive particular 
solitário com Síndrome de Tourette. Apesar de 
ter poucas pistas, Lionel tenta agora desven-
dar o assassinato do seu mentor e único amigo, 
Frank Minna (Bruce Willis). Para tal, vai passar por 
vários locais da cidade e acabar por desvendar 
segredos escondidos importantes da cidade.

REALIZAÇÃO

EDWARD NORTON «Reino Animal», 2010; «The 
Rover - A Caçada», 2014; «Máquina de Guerra», 
2017)

ELENCO

EDWARD NORTON, BRUCE WILLIS, WILLEM 

DAFOE, GUGU MBATHA-RAW, ALEC 

BALDWIN

DATA DE ESTREIA

14 DE NOVEMBRO DE 2019 

ORFÃOS DE 
BROOKLYN
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«O Irlandês» é a reunião de grandes figuras do cinema há 
já várias décadas que voltam a juntar-se numa obra com 
contornos criminais e gangsters. O mestre da realização 
Martin Scorsese, que já nos apresentou brilhantes filmes 
nesta linha como «Tudo Bons Rapazes»  e «The Departed 
- Entre Inimigos», assina este drama lançado pela Netflix 
e que conta com um elenco de peso. 

Falamos, por exemplo, de Robert De Niro, Joe Pesci e 
Al Pacino, três nomes já veteranos e com muitas provas 
dadas no Cinema. O primeiro é o protagonista de «O 
Irlandês» e conta com dois Óscares no currículo (Melhor 
Ator Secundário por «O Padrinho: Parte II», 1974; 
Melhor Ator Principal por «O Touro Enraivecido»). É 
também a nona vez que colabora com Scorsese, sendo 
que a última parceria havia acontecido em «Casino» 
(1995). Al Pacino é considerado um dos grandes atores 
da História do Cinema e é também oscarizado, tendo 
vencido a estatueta dourada na categoria de Melhor 
Ator Principal por «Perfume de Mulher» (1992), num 

HISTÓRIA

Frank Sheeran (Robert De Niro) é conhecido co-
mo “O Irlandês” e é um veterano de guerra com 
muitas condecorações, conciliando a vida de 
camionista com a de mercenário número um 
da máfia. Após ser promovido a líder sindical, 
Sheeran torna-se no principal suspeito quando 
o mais famoso ex-presidente da Associação de-
saparece sem deixar rasto.

REALIZAÇÃO

MARTIN SCORSESE  («O Touro Enraivecido», 
1980; «Tudo Bons Rapazes», 1990; «The 
Departed - Entre Inimigos», 2006; «O Lobo de 
Wall Street», 2013) 

ELENCO

ROBERT DE NIRO, AL PACINO, JOE PESCI, 

HARVEY KEITEL, ANNA PAQUIN

DATA DE ESTREIA

27 DE NOVEMBRO 2019

O IRLANDÊS

total de nove nomeações ao longo da carreira. «O 
Irlandês» marca a primeira vez que participa num 
filme de Scorsese. Por sua vez, Joe Pesci é um velho 
colaborador do realizador, sendo que chegou a receber, 
inclusive, o Óscar de Melhor Ator Secundário por 
«Tudo Bons Rapazes». Com talento para a comédia 
mas não só, Pesci tinha anunciado a sua reforma da 
interpretação em 1999. De lá para cá, teve apenas 
participações ocasionais com cameos em algumas 
produções, pelo que foi árduo convencê-lo a regressar 
ao Cinema. O chamativo elenco completa-se com 
nomes também sonantes, como Harvey Keitel, Anna 
Paquin ou Bobby Cannavale.

A história de «O Irlandês» narra a vida de Frank 
Sheeran durante algumas décadas e esse é também 
o motivo para a obra ter estado vários anos em fase 
de desenvolvimento, já que seria necessária uma 
tecnologia avançada para poder rejuvenescer de forma 
crível alguns dos atores. O derradeiro teste foi feito 

em agosto de 2015, com Robert De Niro, que recriou 
a cena da festa de Natal de «Tudo Bons Rapazes». Só 
após Scorsese ver o resultado final é que o cineasta 
acreditou que a tecnologia já tornava o filme possível, 
avançando-se depois para a produção do filme, com as 
filmagens a arrancarem em setembro de 2017.

«O Irlandês» baseia-se na obra de “I Heard You Paint 
Houses”, de Charles Brandt, abordando a história 
real de Frank Sheeran, ex-líder sindical acusado de 
envolvimento com o crime organizado, incluindo 
vários assassinatos, como o do líder sindical Jimmy 
Hoffa. A expectativa em torno de «O Irlandês» mostra 
também que plataformas de streaming assumem, cada 
vez mais, relevância na temporada de prémios. Depois 
de «Roma» ter arrecadado três Óscares, «O Irlandês» 
é a mais forte aposta da Netflix e já conquistou, pelo 
menos, muitas atenções no mundo cinematográfico, 
tanto entre os críticos como no público, sendo o filme 
de abertura do Festival de Cinema de Nova Iorque.
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Um nome reconhecido no cinema independente, 
Noah Baumbach tem conquistado muitos elogios 
com a sua nova obra, «Marriage Story». Depois 
de ter abordado o divórcio dos seus pais em «A 
Lula e a Baleia», Baumbach coloca em «Marriage 
Story» um pouco da sua própria história, após o seu 
divórcio da atriz Jennifer Jason Leigh, o que fez 
deste filme, “extremamente pessoal”. O cineasta 
procurou também mostrar os diferentes momentos 
do divórcio, passando pelo drama, mas também por 
momentos mais cómicos, permitindo “equilibrar o 
tom e referenciar diferentes géneros”. Ao longo da 
sua carreira, o norte-americano foi nomeado para 
o Óscar de Melhor Argumento Original justamente 
por «A Lula e a Baleia».

Baumbach quis explorar também como as questões 
legais acabam por afetar o processo, pelo que falou 
com “advogados, juízes, mediadores”. Apesar de os 

HISTÓRIA

Nicole (Scarlett Johansson) e o seu marido Char-
lie (Adam Driver) decidem divorciar-se. Embora 
concordem inicialmente em não contratem ad-
vogados, Nicole acaba por mudar de ideias após 
receber a indicação da advogada Nora Fanshaw 
(Laura Dern). Surpreendido com a decisão de 
Nicole, Charlie procura também um advogado 
para se defender no caso da custódia do filho de 
ambos, Henry (Azhy Robertson).

REALIZAÇÃO

NOAH BAUMBACH      

(«A Lula e a Baleia», 2005; «Frances Ha», 2012; «En-
quanto Somos Jovens», 2014)

ELENCO

SCARLETT JOHANSSON, ADAM DRIVER, 

LAURA DERN

DATA DE ESTREIA:

6 DE DEZEMBRO DE 2019 (EUA) 

MARRIAGE STORY

elementos do casal do filme tentarem resolver o caso 
de uma forma amigável, os advogados acabam por 
enveredar por outro caminho. Baumbach assinala que 
tal torna “muito difícil manter o rumo pretendido no 
início, independentemente de quão boas as intenções 
sejam”. O cineasta realça que tal é também um reflexo 
do sistema legal e que os advogados “certamente não 
são vilões”, mas “produtos do sistema”.

A história é intensa e as interpretações dos 
protagonistas também. Os papéis principais foram 
entregues a dois atores já firmados em Hollywood: 
Scarlett Johansson e Adam Driver. Ela é a atriz mais 
bem paga do mundo, estrela de filmes de super-
heróis da Marvel e dona de uma carreira versátil, 
que mistura filmes independentes com blockbusters, 
personagens mais leves ou com maior carga dramática. 
Com uma carreira já recheada de papéis icónicos e 
iniciada quando ainda era uma criança, Johansson 

foi também nomeada para quatro Globos de Ouro. 
Ele tem uma carreira um pouco mais curta, mas 
também já marcante. Além dos dramas intimistas 
e intrincados em que tem vindo a participar, Adam 
Driver é também um dos protagonistas dos novos 
filmes Star Wars, tendo também sido nomeado 
recentemente para o Óscar de Melhor Ator Secundário 
por «BlacKkKlansman: O Infiltrado» (2018). As 
interpretações individuais e a química entre ambos 
são, por isso, pontos fortes na obra.

«Marriage Story» é lançado pela Netflix e figura nos 
principais festivais de Cinema do mundo: Veneza, 
Toronto, Nova Iorque e Telluride. Estar presente 
nestes quatro certames é raro para uma obra, tendo 
sido também alcançado recentemente por «Roma», 
que viria a arrecadar três Óscares num total de 10 
nomeações, o que aumenta as expectativas para 
«Marriage Story».
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Baseado no livro “Just Mercy”, de Bryan Stevenson, 
publicado em 2014, esta obra retrata uma história 
real de luta e perseverança pela justiça, através 
da própria história de Stevenson, um advogado 
fervorosamente defensor dos direitos civis, e a sua 
luta para tentar salvar da pena de morte um homem 
erradamente acusado.

O filme intenso e dramático é assinado por Destin 
Daniel Cretton, conhecido sobretudo pela obra 
«Temporário 12», mas também por ser um dos 
mais novos realizadores a juntar-se ao Universo 
Cinematográfico Marvel, já que se encontra a 
preparar «Shang-Chi and the Legend of the Ten 
Rings», um dos mais arriscados novos projetos da 

HISTÓRIA

Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um co-
nhecido advogado de defesa que luta para liber-
tar um prisioneiro condenado à morte, Walter 
McMillian (Jamie Foxx).

REALIZAÇÃO

DESTIN DANIEL CRETTON     

(«Temporário 12», 2013; «O Castelo de Vidro», 
2017)

ELENCO

MICHAEL B. JORDAN, JAMIE FOXX, BRIE 

LARSON

DATA DE ESTREIA:

16 DE JANEIRO DE 2020

JUST MERCY

Marvel, que terá, pela primeira vez, um super-herói 
asiático. Curiosamente, participa em «Just Mercy» 
a atriz que dá vida a Captain Marvel, uma das 
principais heroínas do Cinema, e Michael B. Jordan, 
que surpreendeu no papel de vilão de «Black Panther» 
(2018). Larson, vencedora do Óscar de Melhor Atriz 
Principal por «Quarto» (2015), é uma das atrizes com 
quem Creston mais colabora, sendo esta a terceira 
vez que trabalham juntos, após «Temporário 12» e «O 
Castelo de Vidro». Todavia, desta vez, o palco será de 
Jordan e Jamie Foxx.

Jordan é um dos atores que reúne mais atenção da 
indústria no momento, depois de ter surpreendido 
em obras como «Fruitvale Station: A Última Paragem» 

(2013) ou «Creed: O Legado de Rocky» (2013). É ele 
que interpreta o papel de Bryan Stevenson no filme, 
num papel desafiante que lhe dará a oportunidade 
para mostrar o seu exponencial dramático. Ao seu 
lado, conta com Jamie Foxx, vencedor do Óscar 
de Melhor Ator Principal por «Ray» (2004), e que 
volta ao Cinema com mais um grande personagem, 
interpretando Walter McMillian, sentenciado à 
pena de morte. Com um elenco de peso para dirigir, 
Destin Daniel Cretton revela que “a maior parte do 
filme segue o guião porque há muitos termos legais 
que precisam de estar corretos. Mas a forma como 
realizo, especialmente com este tipo de atores, passa 
por afrouxar o mais possível para tentar capturar algo 
surpreendente”.
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Terrence Malick é um dos mais conceituados 
cineastas norte-americanos, sendo conhecido por ser 
extremamente reservado na sua exposição pública - 
são poucas as fotografias conhecidas e as entrevistas 
são raras ao longo da carreira -, bem como por 
adotar narrativas pouco lineares, que nem sempre 
seguem a estrutura comum de três atos. Além disso, 
são muitas as histórias de atores que viram as suas 
cenas cortadas (em alguns casos, por completo) na 
fase de pré-produção dos filmes do cineasta, que, por 
sua vez, costumam também demorar alguns anos a 
estar concluídos, como é o caso de «A Hidden Life», 
que Malick passou três anos a editar. Não obstante, 
Malick é muito admirado pela indústria e crítica, 
contando com três nomeações aos Óscares, nas 
categorias de Melhor Realizador e Melhor Argumento 
Adaptado por «A Barreira Invisível» (1998) e Melhor 
Realizador por «A Árvore da Vida» (2011), uma das 
obras mais elogiadas de Malick e que ganhou a Palma 
de Ouro em Cannes, além da nomeação para o Óscar 
de Melhor Filme.

É, por isso, com entusiasmo, que a indústria vê o 
lançcamento de um novo filme de Malick. «A Hidden 
Life» teve a sua estreia mundial justamente no 
Festival de Cannes e, tal como «A Barreira Invisível» 
- considerado um dos melhores filmes de guerra da 
História do Cinema - também se passa na Segunda 
Guerra Mundial. Desta vez, a obra, cujo argumento 
também é assinado por Malick, foca-se na história 
real de um objetor de consciência austríaco preso por 
se recusar a lutar a favor dos nazis. 

O elenco recebeu muitos elogios por parte dos críticos 
e conta com nomes sonantes do Cinema europeu, 
como August Diehl, Matthias Schoenaerts, Franz 
Rogowski, bem como Michael Nyqvist e Bruno Ganz, 
atores que, entretanto, já faleceram. «A Hidden Life» 
tem sido o filme com mais críticas positivas desde «A 
Árvore da Vida», pelo que são muitas as expectativas 
para esta nova obra de Malick.

HISTÓRIA

Baseado numa história real, a obra foca-se na 
vida do austríaco Franz Jägerstätter (August 
Diehl), objetor de consciência condenado à mor-
te aos 36 anos por violar a ordem de lutar duran-
te a Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazis. 

REALIZAÇÃO

TERRENCE MALICK («Dias do Paraíso, 1978; «A 
Barreira Invisível», 1998; «A Árvore da Vida, 2011)

ELENCO

AUGUST DIEHL, VALERIE PACHNER, 

MATTHIAS SCHOENAERTS, MICHAEL 

NYQVIST, BRUNO GANZ

DATA DE ESTREIA

16 DE JANEIRO DE 2020

A HIDDEN LIFE
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Depois do grande sucesso de «Can You Ever Forgive 
Me?», nomeado para três Óscares, Marielle Heller 
regressa com uma história real inspiradora, focada na 
relação de amizade entre Fred Rogers e o jornalista 
Tom Junod. Rogers foi um dos mais carismáticos 
apresentadores de televisão norte-americanos do 
século passado, tendo sido recentemente realizado 
um documentário sobre a sua vida, «Won't You 
Be My Neighbor?» (2018), de Morgan Neville. A 
obra tornou-se no mais rentável documentário 
biográfico de sempre. Não obstante, «A Beautiful 
Day in the Neighborhood» não se trata de um biopic 
propriamente dito, mas uma adaptação para o grande 
ecrã da história de amizade que começou em 1998, 

HISTÓRIA

Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador de Mis-
ter Rogers’ Neighborhood, um dos programas 
infantis mais populares da década de 1960. Em 
1988, Tom Junod (Matthew Rhys), um jornalista 
até então cínico, elabora o perfil de Rogers para 
a revista Esquire. Após conhecer melhor Rogers, 
Junod acabaria por mudar a sua visão sobre o 
entrevistado mas também sobre o próprio mun-
do, iniciando-se uma inspiradora amizade entre 
ambos.

REALIZAÇÃO

MARIELLE HELLER  («O Diário de Uma Rapariga 
Adolescente», 2015; «Can You Ever Forgive Me?», 
2018) 

ELENCO

TOM HANKS, MATTHEW RHYS, CHRIS 

COOPER

DATA DE ESTREIA

6 DE FEVEREIRO DE 2020

A BEAUTIFUL DAY 
IN THE NEIGHBORHOOD

quando o jornalista Junod escreveu para a revista 
Esquire o perfil sobre Rogers, “Can You Say Hero?”. O 
encontro fez Junod abandonar o seu cinismo perante 
a vida.

A também atriz Marielle Heller tem ainda uma 
carreira curta enquanto realizadora, mas já 
conseguiu deixar uma boa impressão com as duas 
suas longas-metragens. Para «A Beautiful Day in 
the Neighborhood», a cineasta conta com um dos 
principais atores a nível mundial para dar vida ao 
marcante Fred Rogers: Tom Hanks. Um dos atores 
norte-americanos mais queridos do público, Hanks é 
já detentor de dois Óscares de Melhor Ator Principal 

por «Filadélfia» (1993) e «Forrest Gump» (1994), além 
de mais três nomeações, sendo que a última das quais 
data já de alguns anos, por «O Náufrago» (2000). 
«A Beautiful Day in the Neighborhood» pode ser a 
oportunidade para mudar este cenário no currículo 
de Hanks, já muito habituado a representar figuras 
reais, como recentemente em «Capitão Phillips» 
(2013), «Ao Encontro de Mr. Banks» (2013), «A Ponte 
dos Espiões» (2015) e «The Post» (2017). Matthew 
Rhys também participou nesta última obra, sendo 
também conhecido pela série «The Americans». O 
ator interpreta o jornalista Tom Junod, com quem 
Hanks divide a cena, em momentos que se esperam 
particularmente emocionais.
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São muitas as produções de ficção sobre a II Guerra 
Mundial, tanto no Cinema como na televisão. Mas 
poucas serão como «Jojo Rabbit». Com uma base 
mais cómica, a obra mistura também um pouco “de 
drama, com muitos momentos leves”, explica Taika 
Waititi, o realizador do filme, que acumula também 
as funções de argumentista e ator. Waititi é um 
cineasta neozelandês que tem vindo a conquistar cada 
vez mais elogios tanto da crítica como do público, 
sobretudo depois de ter realizado as obras «O Que 
Fazemos nas Sombras» e «Thor: Ragnarok», que veio 
dar uma nova vida a um dos heróis mais famosos 

HISTÓRIA

Durante a Segunda Guerra Mundial, Jojo (Ro-
man Griffin Davis), um jovem nazi de 10 anos, 
tem Adolf Hitler (Taika Waititi) como amigo ima-
ginário. O seu maior objetivo é  participar um 
grupo pró-nazi composto por outras pessoas 
que concordam com os seus ideais. Até que, um 
dia, Jojo descobre que a sua mãe, Rosie Betzler 
(Scarlett Johansson), esconde uma judia, Elsa 
Korr (Thomasin McKenzie), no sótão da casa. 

REALIZAÇÃO

TAIKA WAITITI     

(«O Que Fazemos nas Sombras», 2014; «Thor: 
Ragnarok», 2017)

ELENCO

TAIKA WAITITI, SCARLETT JOHANSSON, 

SAM ROCKWELL, ROMAN GRIFFIN DAVIS, 

THOMASIN MCKENZIE

DATA DE ESTREIA:

6 DE FEVEREIRO DE 2020

JOJO RABBIT

do Universo Cinematográfico Marvel. O cineasta é 
reconhecido pelas abordagens invulgares que aplica às 
suas obras e «Jojo Rabbit» não é exceção.

A obra venceu o Prémio do Público do Festival de 
Cinema de Toronto e tem por base o romance “Caging 
Skies”, de Christine Leunens, lançado em 2004. O 
foco da narrativa é uma criança de 10 anos que cresce 
rodeada de símbolos nazis e que tem como amigo 
imaginário Adolf Hitler, interpretado pelo próprio 
Waititi, que revela que não fez “qualquer pesquisa. 
Não o baseei em nada do que vi do Hitler. Fiz dele uma 

versão minha com um mau penteado, um bigodito 
e um sotaque alemão medíocre”. O ator considera 
que seria “muito estranho interpretar o verdadeiro 
Hitler e julgo que as pessoas não gostariam tanto do 
personagem”. Por isso, o ator optou por fazer uma 
espécie de “versão de 10 anos de Hitler”.

Além de Waititi, o restante elenco é feito de outros 
nomes sonantes, como Scarlett Johansson, Rebel 
Wilson, Sam Rockwell, Alfie Allen, além de ter 
também os jovens Roman Griffin Davis e Thomasin 
McKenzie nos papéis principais.
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Um dos mais surpreendentes novos realizadores 
do cinema de terror, Robert Eggers regressa após o 
lançamento da elogiada obra «A Bruxa» com «The 
Lighthouse», um filme muito bem recebido no Festival 
de Cinema de Cannes. O drama psicológico teve a sua 
estreia na Quinzena dos Realizadores do Festival, 
tendo sido considerado o melhor filme pela Federação 
Internacional dos Críticos de Cinema (FIPRESCI).

A fotografia de «The Lighthouse» é em preto e 
branco e as filmagens passaram por condições 
meteorológicas difíceis, que, segundo Eggers, foi 

“intencional, queria que fosse miserável e desafiante”. 
O cineasta, que também co-assina o argumento do 
filme, referiu que tende “a imaginar a atmosfera do 
filme antes da história”. 

A protagonizar a obra encontramos dois atores de 
gerações muito diferentes: Willem Dafoe e Robert 
Pattinson. Dafoe já conta com quatro nomeações aos 
Óscares, duas das quais muito recentes, nas categorias 
de Melhor Ator Secundário por «The Florida Project» 
(2017) e Melhor Ator Principal por «À Porta da 
Eternidade» (2018). Com uma carreira versátil, 

Dafoe é um dos mais profícuos atores do momento. 
Já Pattinson tem vindo a apostar, cada vez mais, em 
papéis que o distanciam do personagem que o lançou 
para a fama, na saga Twilight. Longe vão já esses 
tempos, com Pattinson a afirmar-se perante a crítica, 
com papéis intensos e dramáticos, como no filme 
«High Life» (2018). O ator tem dado também bastante 
que falar recentemente, já que foi escolhido como 
o novo intérprete de Batman. O encontro dos dois 
atores, com métodos de trabalho muito diferentes, 
foi uma jogada arriscada por parte do cineasta, mas 
também um dos principais atrativos para a obra.

HISTÓRIA

No início do século XX, Thomas Wake (Willem 
Dafoe) é responsável pelo farol de uma ilha isola-
da e contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert 
Pattinson) para substituir o ajudante anterior. 
Contudo, Winslow tem o acesso interdito ao fa-
rol, o que lhe faz aumentar a curiosidade sobre 
aquele espaço, tornando-se obcecado por saber 
o que lá se passa, enquanto, ao mesmo, come-
çam a acontecer fenómenos estranhos. 

REALIZAÇÃO

ROBERT EGGERS   («A Bruxa», 2015)
  

ELENCO

WILLEM DAFOE, ROBERT PATTINSON

DATA DE ESTREIA PREVISTA

18 DE OUTUBRO DE 2019 (EUA)

THE LIGHTHOUSE

 41 40 METROPOLIS NOVEMBRO 2019 METROPOLIS NOVEMBRO 2019



Adam Driver tem conquistado, cada vez mais, 
elogios por parte da crítica e público. Com uma 
carreira muito enraizada no cinema independente, 
o ator norte-americano costuma optar por 
personagens complexas que lhe permitem explorar 
o seu espectro dramático. O mesmo acontece com 
«The Report», que lhe poderá dar a oportunidade 
de voltar a concorrer a um Óscar, após a recente 
nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário 
por «BlacKkKlansman: O Infiltrado» (2018). Esta 
parece ser uma temporada de prémios importante 
para Driver, que participa também noutro filme 
muito elogiado, «Marriage Story», e no fecho de uma 

das sagas mais famosas da História do Cinema, «Star 
Wars: A Ascensão de Skywalker».

Em «The Report», um filme baseado em factos reais, 
o ator interpreta o papel de Daniel J. Jones, que 
investiga casos de tortura na CIA. Embora o filme 
não tenha jornalistas como personagens, a obra 
assemelha-se a dramas jornalísticos pela forma 
incisiva como mostra a pesquisa incansável da busca 
pela verdade, bem como o impacto na sociedade e os 
possíveis estilhaços políticos.

Scott Z. Burns tem em «The Report» a sua primeira 

grande aventura como realizador, sendo mais 
conhecido como um argumentista regular das obras 
de Steven Soderbergh (que aqui assume o papel de 
produtor). Aliás, Burns é também o argumentista 
de «The Laundromat», a nova obra de Soderbergh, 
e de «The Report». O cineasta conta que, para a 
escrita do argumento, recorreu ao próprio relatório 
escrito por Jones, tendo falado também com ele e 
com outros elementos do Senado norte-americano. 
O filme estreou no Festival de Cinema de Sundance 
e conta com um elenco prodigioso além de Adam 
Driver, com nomes como Annette Bening, Corey 
Stoll e Ted Levine.

HISTÓRIA

O agente idealista Daniel J. Jones (Adam Driver) 
é encarregado, em 2007, de uma investigação in-
terna sobre os interrogatórios da CIA no período 
pós-11 de setembro, após denúncias publicadas 
pelo jornal The New York Times. Jones dedica-
se ao relatório durante quase uma década e 
encontra muitas dificuldades em conseguir os 
documentos necessários, sem saber se as des-
cobertas serão, algum dia, expostas ao público.

REALIZAÇÃO

SCOTT Z. BURNS   («Pu-239», 2006)

ELENCO

ADAM DRIVER, ANNETTE BENING, JON 

HAMM, COREY STOLL, TED LEVINE

DATA DE ESTREIA

15 DE NOVEMBRO DE 2019 (EUA)

THE REPORT
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Como não lembrar de “Let it go”? A música é uma 
das mais famosas dos últimos anos do Cinema 
e faz parte de «Frozen: O Reino do Gelo», um 
estrondoso sucesso da Disney: a obra tornou-se 
no filme de animação com melhores receitas de 
sempre, superando os 1,2 mil milhões de dólares, 
além das receitas em merchandising. Com uma 
narrativa um pouco diferente de outros filmes da 
Disney, as princesas da obra são duas irmãs, com 
o foco da história a ser a relação de ambas, com os 
personagens masculinos a terem uma importância 
mais reduzida. Juntamos, ainda, um par de músicas 
orelhudas e carismáticas e dois Óscares nas 
categorias de Melhor Filme de Animação e Melhor 
Música Original para, claro, “Let It Go”.

A sequela chega seis anos depois e Kristen Bell, 
que dá voz a Anna, revela que os personagens 
também cresceram. Desta vez, a poderosa Elsa 
vai enfrentar as águas do oceano e contar com 
a ajuda de Anna, Kristoff, Olaf e Sven para 
descobrir a verdade sobre os seus poderes 
mágicos enquanto tentam perceber se estes 
são suficientes para derrotar uma nova ameaça 
ao reino de Arendelle. A equipa de sucesso 
do primeiro filme está de volta, entre os 
realizadores Chris Buck e Jennifer Lee, bem 
como as vozes do elenco, como Idina Menzel, 
Jonathan Groff, Josh Gad e Santino Fontana, 
além das novas adições de Evan Rachel Wood e 
Sterling K. Brown. 

A música é, sem dúvida, um elemento muito 
importante da obra, pelo que o par de 
compositores Kristen Anderson-Lopez e Robert 
Lopez também regressa com novas canções, 
bem como o responsável pela banda sonora 
instrumental, Christophe Beck. Há uma grande 
expectativa para conhecer as novas músicas e se 
estas terão o mesmo sucesso de “Let It Go”, ao 
que Idina Menzel, intérprete de Elsa, responde: 
“Temos ‘Into the Unknown’ e “Show Yourself”, que 
é bastante espetacular. Todos me perguntam se 
é a próxima “Let It Go”. É difícil. Tudo o que sei é 
que essa música realmente me comoveu quando a 
ouvi e comoveu-me ainda mais quando a estava a 
cantar”.

HISTÓRIA

Elsa (Idina Menzel), Anna (Kristen Bell), Kristoff 
(Jonathan Groff), Olaf (Josh Gad) e Sven deixam 
Arendelle rumo a uma floresta antiga de uma ter-
ra encantada. O objetivo do grupo é descobrir a 
origem dos poderes de Elsa de forma a consegui-
rem salvar o reino de uma nova ameaça.

REALIZAÇÃO

CHRIS BUCK E JENNIFER LEE  («Frozen: O Reino 
do Gelo», 2013)
  

ELENCO

IDINA MENZEL, KRISTEN BELL, JONATHAN 

GROFF, JOSH GAD, EVAN RACHEL WOOD, 

STERLING K. BROWN

DATA DE ESTREIA

 21 DE NOVEMBRO DE 2019

FROZEN II 
O REINO DO GELO
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Antes do surgimento do movimento #MeToo, um 
escândalo sexual foi notícia nos EUA em 2016. Na 
época, Gretchen Carlson apresentou uma ação judicial 
em que alegava que Roger Ailes, CEO da Fox News, a 
teria despedido depois de esta ter recusado manter 
relações sexuais com ele. Ailes era considerado 
uma sumidade nos media norte-americanos, sendo 
bastante poderoso e temido pelos demais. Depois de 
Gretchen, outras mulheres acusariam também Ailes 
de assédio. A história foi o tema do documentário 
«Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes» (2018), 
de Alexis Bloom, e da minissérie «The Loudest Voice», 
em que Russell Crowe assumiu o papel principal.

«Bombshell» é a adaptação do caso para o cinema 
e tem um elenco de arregalar os olhos. O filme 
foca-se em três mulheres, interpretadas por atrizes 

destacadas do Cinema atual: Nicole Kidman, Charlize 
Theron e Margot Robbie. Kidman, que dá vida a 
Gretchen Carlson, já ganhou o Óscar de Melhor Atriz 
Principal por «As Horas» (2002) e tem uma carreira 
já longa, arriscando em diferentes géneros e agora até 
também na televisão, sendo uma das estrelas da série 
de sucesso «Big Little Lies». 

Já Theron conta também com o Óscar de Melhor 
Atriz Principal, por «Monstro» (2003), e já fez um 
pouco de tudo na sua carreira, passando por comédia, 
drama e ação, interpretando agora o papel da famosa 
apresentadora Megyn Kelly, cuja transformação foi 
assinada por Kazu Hiro, um dos responsáveis pela 
caracterização de Gary Oldman em «A Hora Mais 
Negra» (2017), num trabalho que rendeu Óscar.
Margot Robbie interpreta a única personagem de 

«Bombshell» que não é baseada numa pessoa real, 
sendo uma combinação de diferentes experiências de 
pessoas que viveram aquela situação. A atriz é a mais 
nova das três, mas tem também já uma indicação ao 
Óscar na mesma categoria por «Eu, Tonya» (2017).
Jay Roach realiza a obra, já longe do início da sua 
carreira, em que assinava filmes mais de comédia, 
passando depois para outros de tom mais político, 
em que se destacam o telefilme «Mudança de Jogo» 
(2012) e «Trumbo». Além de um poderoso trio 
feminino, «Bombshell» conta também com um 
protagonista masculino de peso, John Lithgow, 
nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário 
por «O Estranho Mundo de Garp» (1982) e «Laços de 
Ternura» (1983). Lithgow interpreta o papel de Roger 
Ailes e poderá dar um novo impulso à já longa carreira 
do ator.

HISTÓRIA

Roger Ailes (John Lithgow), um dos nomes mais 
importantes do jornalismo norte-americano e 
antigo CEO da Fox News, vê o poder e carreira 
postos em causa quando um grupo de mulheres, 
composto por Gretchen Carlson (Nicole Kidman), 
Megyn Kelly (Charlize Theron) e Kayla Pospisil 
(Margot Robbie), o acusa de assédio sexual.

REALIZAÇÃO

JAY ROACH («Austin Powers - O Agente 
Misterioso», 1997; «Um Sogro do Pior», 2000; «A 
Campanha», 2012; «Trumbo», 2015)
  

ELENCO

 NICOLE KIDMAN, CHARLIZE THERON, 

MARGOT ROBBIE, JOHN LITHGOW, ALLISON 

JANNEY

DATA DE ESTREIA

23 DE JANEIRO DE 2020

BOMBSHELL
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«Mulherzinhas» é um dos romances mais famosos 
da Literatura norte-americana. A primeira edição, 
lançada em 1868, esgotou e, desde então, continua a 
ser impresso. A obra foi também já adaptada para o 
Cinema, em «Mulherzinhas» (1933), com Katharine 
Hepburn a interpretar o papel principal, Jo March; 
e em «As Mulherzinhas» (1994), com Winona Ryder 
como protagonista. Desta vez, Jo, a jovem idealista, 
rebelde e progressista, é interpretada por Saoirse 
Ronan, às ordens de Greta Gerwig.

Ambas voltam a repetir a parceria após o grande 
sucesso de «Lady Bird» (2017), nomeado para cinco 

HISTÓRIA

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), 
Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) 
tornam-se adultas enquanto os Estados Unidos 
vivem uma Guerra Civil. As suas personalidades 
são muito diferentes, mas enfrentam juntas os 
desafios munindo-se do amor que sentem umas 
pelas outras.

REALIZAÇÃO

GRETA GERWIG     

(«Nights and Weekends», 2008; «Lady Bird», 
2017)

ELENCO

SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON, FLORENCE 

PUGH, ELIZA SCANLEN, TIMOTHÉE 

CHALAMET, MERYL STREEP, LAURA DERN

DATA DE ESTREIA:

30 DE JANEIRO DE 2020

MULHERZINHAS

Óscares da Academia. Para o seu novo desafio, 
Gerwig apostou em algo com contornos mais 
ambiciosos, adaptando a história escrita por Louisa 
May Alcott sobre um grupo de irmãs durante a 
Guerra Civil Norte-Americana. Cada uma dedica-
se a uma forma de arte (Jo escreve, Meg atua, 
Amy pinta e Beth toca piano) e todas enfrentam 
as complexidades da adolescência e do surgimento 
dos primeiros amores. Para Gerwig, “é como se 
fosse uma autobiografia. Quando vives através de 
um livro, ele quase se torna na paisagem da tua 
vida interior. Torna-se parte de ti de uma maneira 
profunda”.

A versão de «Mulherzinhas» de Gerwig 
conta com um refinado elenco. Além de 
Ronan (que, aos 25 anos, já conta com três 
nomeações aos Óscares) como protagonista, 
destacam-se também as outras irmãs, 
interpretadas por Emma Watson, Florence 
Pugh e Eliza Scanlen, bem como as veteranas 
Meryl Streep e Laura Dern. A realizadora 
voltou também a chamar ao set outro ator 
que brilhou em «Lady Bird», Timothée 
Chalamet, o intérprete de Theodore 
Laurence, que tenta desenvolver uma relação 
romântica com Jo March.
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O realizador britânico Sam Mendes tem já uma 
carreira firmada no Cinema. A sua primeira longa-
metragem, «Beleza Americana», deu logo nas vistas, 
arrecadando 10 nomeações aos Óscares. A obra 
venceu cinco, incluindo nas categorias de Melhor 
Filme e Melhor Realizador. Foi um início muito 
auspicioso para Mendes que, desde então, dirigiu 
filmes com menos impacto como «Revolutionary 
Road» (2008) ou «Um Lugar para Viver» (2009), bem 
como dois filmes da saga do agente britânico James 
Bond, «007: Skyfall» e «007 Spectre» (2015), duas das 
melhores fitas da saga.

HISTÓRIA

Durante a Primeira Guerra Mundial, dois jovens 
soldados britânicos têm uma missão impossível: 
entregar uma mensagem, em pleno território 
inimigo, que poderá  impedir os seus homens de 
serem apanhados numa armadilha mortal.

REALIZAÇÃO

SAM MENDES     

(«Beleza Americana», 1999; «Caminho para Per-
dição», 2002; «007: Skyfall», 2012)

ELENCO

RICHARD MADDEN, MARK STRONG, 

BENEDICT CUMBERBATCH, COLIN FIRTH

DATA DE ESTREIA:

23 DE JANEIRO DE 2020

1917

«1917» apresenta-se como uma obra muito diferente 
do portefólio de Mendes. O filme de guerra é uma 
épica crónica de 24 horas de uma batalha da Segunda 
Guerra Mundial. Embora este seja o segundo filme 
de guerra de Mendes - o primeiro foi «Máquina Zero» 
(2005) -, «1917» parece assemelhar-se um pouco mais 
a outro filme de guerra mais recente «Dunquerque» 
(2017), de Christopher Nolan, que apresentava uma 
abordagem imersiva e profunda sobre os horrores da 
guerra. O novo filme de Sam Mendes caracteriza-se 
também por ser a primeira obra em que o cineasta 
assina o argumento. 

Além de ter fotografia assinada por um dos veteranos 
mais conceituados da área em Hollywood, Roger 
Deakins - vencedor do Óscar por «Blade Runner 2049» 
(2017) -, «1917» tem um poderoso elenco. Os jovens 
George MacKay e Dean-Charles Chapman são os 
protagonistas, acompanhados por atores como Colin 
Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong e Richard 
Madden, com perfis que reúnem elogios por parte 
do público e crítica. Com algum mistério envolvido - 
ainda pouco se sabe sobre o filme -, «1917» poderá ser 
uma das surpresas desta temporada de prémios.
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O drama «Clemency», assinado pela cineasta 
nigeriana Chinonye Chukwu, venceu o Grande Prémio 
do Júri no Festival de Cinema de Sundance e tem 
sido muito elogiado pelos intensos desempenhos 
e uma forte história. A obra foca-se nos casos de 
condenação à morte, colocando questões morais 
através da história de uma mulher resiliente que tem, 
a seu cargo, um dos trabalhos mais difíceis do mundo. 
Responsável pelas condenações, a personagem acaba 
por se questionar e relembra os vários casos de 
execução de que foi responsável, passando a sofrer de 
insónias.

O papel é interpretado por Alfre Woodard, que tem, 
com esta personagem, um dos grandes desafios da sua 
carreira, que já conta com a nomeação para o Óscar 
de Melhor Atriz Secundária por «Encontro com a 
Verdade» (1983). Com um percurso já longo, dividido 
entre o Cinema e a Televisão, Woodard vê agora o 
seu desempenho novamente apreciado através de 
uma personagem que lhe permite potenciar várias 
camadas do seu exponencial dramático.

A obra é também escrita por Chukwu, que embarcou 
num demorado processo de pesquisa para desenvolver 

o argumento. A cineasta voluntariou-se em 
casos de clemência e criou um programa 
cinematográfico para detidas. Para garantir 
a veracidade da história, Chukwu procurou 
também a consultoria de um antigo diretor 
prisional e pediu a revisão do texto a alguns 
dos entrevistados. Ao longo deste processo, que 
fez com que Chukwu entrasse em contacto com 
“famílias, amigos, advogados”, a cineasta concluiu 
que “há muita desumanização que tem de 
acontecer para perpetuar o sistema. E todos são 
adversamente impactados - todos”. 

HISTÓRIA

Depois de anos a ser responsável por levar vários 
presos ao corredor da morte, a diretora prisional 
Bernadine Williams (Alfred Woodard) prepara-
se para mais uma execução quando, inespera-
damente, repensa o seu trabalho, fazendo com 
que comece a colocar muito em causa.

REALIZAÇÃO

CHINONYE CHUKWU    («alaskaLand», 2012)

ELENCO

ALFRE WOODARD, WENDELL PIERCE, ALDIS 

HODGE, RICHARD SCHIFF, DANIELLE BROOKS

DATA DE ESTREIA

27 DE DEZEMBRO (EUA)

CLEMENCY
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Star Wars é uma das sagas mais famosas do Cinema e 
uma das mais queridas pelo público. A nível mundial, 
milhões de fãs têm acompanhado a história que se 
passa “há muito tempo numa galáxia muito muito 
distante”. O arco narrativo dos Skywalker chega 
agora ao fim, no nono filme. A primeiríssima obra 
data de 1977 e denominava-se «Star Wars: Episódio 
IV - Uma Nova Esperança», contando com a realização 
de George Lucas. Após uma primeira trilogia, a saga 
voltaria em 1999 com «Star Wars: Episódio I - A 
Ameaça Fantasma», também com Lucas ao comando, 
em mais um conjunto de três filmes, desta vez 

HISTÓRIA

Os elementos sobreviventes da Resistência en-
frentam a Primeira Ordem uma vez mais naque-
le que é o último capítulo da saga Skywalker.

REALIZAÇÃO

J.J. ABRAMS     

(«Star Trek», 2009; «Super 8», 2011; «Star Wars: 
Episódio VII - O Despertar da Força», 2015)

ELENCO

DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC, 

JOHN BOYEGA, DOMHNALL GLEESON, MARK 

HAMILL, IAN MCDIARMID

DATA DE ESTREIA:

19 DE DEZEMBRO DE 2019

uma prequela da trilogia original. Foi em 2015 que 
assistimos a um renascimento da saga, em «Star Wars: 
Episódio VII - O Despertar da Força», com novos 
personagens e J.J. Abrams na cadeira de realizador.

Seguiram-se os spin-offs sem grande impacto «Rogue 
One: Uma História de Star Wars» (2016) e «Han Solo: 
Uma História de Star Wars» (2018), bem como o 
controverso «Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos 
Jedi» (2017), assinado por Rian Johnson. Para assinar 
o último capítulo da saga, Abrams foi novamente 
chamado à ação para juntar, numa mesma obra, novos 

e antigos personagens, reunindo um elenco de peso, 
composto por nomes como Daisy Ridley, Adam Driver, 
John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall 
Gleeson, Mark Hamill, Anthony Daniels e Richard 
E.Grant, bem como Billy Dee Williams a voltar a 
interpretar o icónico Lando Calrissian. Também 
Leia Organa voltará a ser representada, usando-se 
imagens de arquivo não utilizadas de Carrie Fisher, 
que, entretanto, faleceu.

«Star Wars: A Ascensão de Skywalker» é um dos 
filmes mais esperados dos últimos anos e que 

STAR WARS 
A ASCENÇÃO DE SKYWALKER
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TRISTEZA E ALEGRIA
NA VIDA DAS GIRAFAS
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ENTREVISTA

Apesar de «A Herdade» se ter 
antecipado na estreia, «Tristeza 
e Alegria na Vida das Girafas» 
acontece uns anos antes na vida 
de Tiago Guedes. Num misto entre 
a ode à infância e à capacidade 
imaginativa de uma criança 
que a certa altura é “obrigada” 
a viver a realidade tal como ela 
é, crua e doce quando assim 
tem de ser, e a crítica social, 
política e humana, o realizador 
inspirou-se na peça homónima 
de Tiago Rodrigues para trazer 

mas tão iguais no seu amor por 
eles. A METROPOLIS bebeu um 
chá e conversou com o realizador 
numa pastelaria clássica de 
Lisboa, a cidade que serviu de 
cenário a este filme que corre as 
ruas da capital, pelas mãos da 
personagem principal, Girafa, e 
do seu urso de peluche rezingão 
em tamanho real, Judy Garland.   
SARA AFONSO

esta história para o grande ecrã. 
“Tudo o que é dito e a própria 
história, é do Tiago Rodrigues, 
ou seja, é da peça original. No 
entanto, o que acontece é uma 
apropriação minha da peça, no 
sentido em que distorço e corto 
coisas, tornando-a um pouco 
mais pesada no final”, justifica o 
realizador. 

Situando-nos na narrativa do 
filme, Girafa (Maria Abreu) é 
uma menina de 10 anos que 

atravessa a cidade de Lisboa em 
busca da única pessoa que pode 
ajudá-la a ter aquilo que precisa 
para apresentar o seu trabalho 
sobre estes animais de pescoço 
longo, como ela, “uma menina alta 
demais para a sua idade”: o canal 
Discovery Channel. O objetivo 
é chegar ao primeiro-ministro 
português, mas pelo caminho, 
a perceção da realidade social e 
política é-lhes revelada através 
de personagens que ela e o seu 
urso com tendências suicidas, 

Após a estreia mundial no 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, México, em março, 
da passagem pela competição do 
Festival de Cinema IndieLisboa, 
em abril, e mais recentemente na 
Mostra Internacional de Cinema 
de São Paulo, «Tristeza e Alegria na 
Vida das Girafas» prepara-se para 
chegar às salas nacionais no dia 
21 deste mês. Depois de 10 anos 
sem filmar, Tiago Guedes deixa 
2019 com a estreia de dois filmes 
tão diferentes na sua génese, 

TIAGO GUEDES
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Judy Garland (Tónan Quito), 
encontram. 

Girafa, o nome que a sua mãe 
desaparecida lhe atribuiu, vive 
com o “Homem que é meu 
Pai” um ator desempregado, 
desempenhado pelo mesmo ator 
da peça original, Miguel Borges, 
e enquanto devora dicionários, 
procura algo mais para preencher 
um vazio nesta sua jovem 
existência. “Queria falar sobre 
a dor do crescer, sobre o que é 
isto do sobreviver a uma dor tão 
grande. Como é que tu, enquanto 
criança, sobrevives à perda de um 
pai ou de uma mãe, e isso era o 
meu ponto de partida. Quando vi 
a peça achei: ‘isto é perfeito e eu 
quero captar o Judy e a Girafa’. 
Porque são personagens muito 
fortes, cada um à sua maneira, e 

muito especiais. E queria muito 
também captar a cena de quando o 
pai faz de mãe. Queria muito essa 
cena…”, adianta Tiago Guedes, 
falando de um dos momentos mais 
fortes do filme, no qual Miguel 
Borges é, mais uma vez, sublime.

Sobre o facto de uma criança 
correr nas ruas de Lisboa com um 
urso que insulta a vida e a forma 
como os humanos a encaram, 
usando uma verborreia muito 
própria e que fica no ouvido, o 
autor afirma que este urso, com 
o nome de Judy Garland, “é o 
alter-ego dela [da Girafa], é tudo 
aquilo que ela não sabe expressar. 
Mas é também um neurótico e 
alguém bastante depressivo. E 
eu acho isso muito interessante 
na personagem. Ele consegue 
canalizar as emoções dela, mas 

ao mesmo tempo é alguém 
profundamente neurótico com 
a vida e representa muito das 
pessoas. Os discursos dele são 
maravilhosos.”

De facto, e como em muitos dos 
trabalhos de Tiago Guedes, é 
preciso tomar atenção aos diálogos 
e às entrelinhas, enquanto se 
vai descobrindo as personagens 
e o que se passa no mundo de 
Girafa. “Adoro aquele diálogo no 
quarto, quando a Girafa e o Judy 
falam da esperança. Gosto muito 
desse lado desiludido do urso 
e dessa tentativa de organizar 
a esperança, pois é como uma 
tentativa de viver”. 

Mas se, e pegando precisamente 
numa das frases de um diálogo, 
“quando escrevemos, é como 

cortar uma mão e darmos um 
bocado de nós”, afinal o que tem 
este filme de Tiago Guedes? “Tem 
isto tudo. Tem o assunto principal 
que eu queria falar. Houve uma 
pergunta que se me colocou: 
‘como é que tu, enquanto criança, 
sobrevives a uma dor destas?’. 
E essa pergunta veio-me por 
questões que vivi próximas e fiquei 
muito sensibilizado com isso. E 
ao lançar essa questão, depois vi a 
peça, e além disso tinha a música 
do Manel Cruz que não estava na 
peça, mas estava a acompanhar 
o meu momento de dor, “Foge, 
Foge Bandido”. Quando vi a peça 
foi como se formasse dentro de 
mim a conjugação destas coisas 
todas: eu queria falar daquele 
assunto, depois aparece a peça e 
o texto do Tiago [Rodrigues], e 
tinha a música do Manel. Quis 

juntar estas três coisas. E foi este o 
processo.”

Lisboa
Apesar de todo o filme ser filmado 
em apenas três semanas, e esse ter 
sido o maior dos desafios do autor, 
a maioria das filmagens acontece 
em cantos e ruas de Lisboa, uma 
Lisboa nem sempre decifrável, 
mas que se liberta dos lugares 
turísticos. Aquela Lisboa que é 
de quem a vive e respira de outra 
forma. Com ângulos diferentes 
e uma imersão no dia a dia da 
cidade, Tiago Guedes desafiou os 
standards e leva-nos para o meio 
das pessoas e do seu dia a dia, algo 
que se tornou muito desafiante: 
“Foi muito difícil filmar em Lisboa. 
Na rua, não controlámos nada. Foi 
guerrilha, mas controlada. Filmar 
nas condições que estávamos a 

filmar, ainda mais com o turismo 
e o urso a sofrer imenso com o 
calor.  A equipa de produção foi 
tentando minimizar isso, mas era 
complicado, até porque estávamos 
com um urso! Há um momento 
incrível, que até está no filme, e 
que é uma figurante que não era 
nossa e passa pelo urso como se 
nada fosse. Pensei que ela ia olhar, 
mas não olhou”, afirma entre risos.

Realidade Vs. ficção
“O «Girafas» foi filmado antes 
de «A Herdade», mas depois «A 
Herdade» ultrapassou-nos porque 
fomos a Veneza e eu também 
demorei mais tempo à espera que 
o Manel [Cruz] tivesse tempo 
para concluir a música. Então, de 
repente, os filmes ficaram prontos 
mais ao menos ao mesmo tempo 
e decidimos deixar este para esta 
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altura”, refere o cineasta. Mas 
uma das particularidades para o 
tempo de filmagem do filme que 
agora vai estrear ter sido anterior 
ao grande êxito de «A Herdade», 
foi o facto de a protagonista 
estar a crescer. Maria Abreu, 
que é filha do próprio realizador 
e da atriz Isabel Abreu, estava 
a crescer e mesmo sem o apoio 
do ICA fechado, o realizador e a 
equipa decidiram avançar com 
poucos recursos e apenas com o 
investimento da RTP. Quanto ao 
papel de pai e realizador, Tiago 
Guedes mostrou-se surpreendido 
com o talento da sua filha que, por 
sua vez, já conhecia bem a equipa 
e os atores envolvidos: “Não foi 

intencional ser ela a protagonista, 
mas acabou por acontecer. Ela foi 
escolhida e estava muito dentro do 
processo da peça, porque somos 
amigos do Tiago [Rodrigues]. Ela 
tenha já feito teatro e fez parte 
de um workshop sobre a criação 
das girafas da peça. Ela foi muito 
profissional e tem a vantagem 
de conhecer todos os atores 
com quem contracena. Há uma 
cumplicidade que já se sabia que 
ia ser conveniente ao filme.” Na 
verdade, e segundo o progenitor, 
não houve situações delicadas 
de gerir, mas havia de antemão 
uma regra que iria sobressair caso 
existisse conflito: “Ela preparava 
muito bem as cenas e estava 

maravilhada. Acordava antes de 
mim, sempre mais pronta que eu. 
Foi muito giro para ela. Eu estava 
com muitas dúvidas, porque ser 
pai e realizador é complicado e às 
vezes o realizador quer coisas que 
o pai não quer, mas decidi que o 
pai iria sempre falar mais alto e 
ganhar ao realizador”, diz Tiago 
Guedes entre risos.

Quanto às influências, o realizador 
assume que “ao contrário de «A 
Herdade», em que andei a rever 
coisas muito antigas que gostava 
muito, e queria buscar inspiração, 
o «Tristeza E Alegria Na Vida Das 
Girafas» é um filme que nasce das 
personagens e do guião, ou seja, 

de uma busca, e da aventura que 
foi fazê-lo em três semanas. Não é 
um filme que possa dizer de onde 
vêm as referências; ou seja, as 
referências estão mim, na forma 
como filmo. Além disso, os décors 
condicionaram muita coisa e é 
sempre uma questão de nos irmos 
ajustando.”

Girafa Vs. Herdade 
“Não me vais pedir para escolher 
entre «A Herdade» e este, pois 
não?”, questiona-nos o realizador, 
com um sorriso nervoso. Claro 
que não. Não pediríamos isso a 
um pai, mas se perguntássemos, 
qual seria a resposta? “Eles estão 
nas Antípodas um do outro. Eu 

não acho que tenha um estilo 
definido, até porque não procuro 
isso. O estilo que me define é o que 
me apetece naquele momento e o 
que aquele objeto me está a pedir. 
Não tenho uma preocupação de 
deixar uma marca, pelo menos 
racionalmente. Os filmes são 
completamente diferentes, no 
entanto, os dois atravessam 
completamente as minhas 
entranhas, em formas muito 
distintas, em angústias muito 
diferentes, em problemáticas 
diversas. Eu próprio estou 
surpreendido com os dois objetos 
tão diferentes num espaço tão 
curto de tempo. Mas a verdade é 
que quando eu filmo as «Girafas, 

que foi no verão antes de filmar 
«A Herdade», até filmar «A 
Herdade», houve todo um mundo 
de transformação dentro de mim. 
Na verdade, estou com tudo em 
ambos. E são pontos de partida 
muito distintos. Com «A Herdade» 
queria ir mexer em assuntos e em 
formas mais clássicas de cinema 
e queria ir para a angústia de um 
personagem, o sofrimento da 
incomunicabilidade, do peso das 
heranças. Nas «Girafas» tinha a 
outra problemática muito concreta 
que já mencionei. Portanto, são 
objetos muito distintos e coisas 
muito diferentes. E eu sei disso e 
tenho plena consciência.”
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Quanto à forma como os filmes 
vão chegar ao público, num curto 
espaço de tempo entre estreias, o 
realizador desabafa: “Acho que vão 
chegar de formas muito distintas. 
Vai haver pessoas que vão gostar 
mais de um do que outro e está 
tudo bem e certo. Nunca os pus 
em competição nem existe esse 
propósito. Eles nascem os dois de 
uma vontade de fazer aquilo. Num 
queria fazer isto e noutro aquilo. 
Está a ser estranho para mim 
ter filmado há tanto tempo e só 
agora estar a libertá-lo [«Tristeza 
E Alegria Na Vida Das Girafas»], 
mas também posso dizer que 
essa distância está a ser muito 

gira porque, ainda agora, quando 
estive em São Paulo e consegui ver 
o filme como espetador e gostei, 
que é algo muito difícil para mim. 
Como foi há alguns anos, já tenho 
alguma distância.”

Relativamente à estreia mundial 
de «Tristeza E Alegria Na Vida 
Das Girafas», o realizador revela-
se muito feliz com o resultado, 
“e a ida a São Paulo também me 
deixou mais confiante. Mas são 
filmes completamente diferentes 
e retratam partes de mim muito 
distintas, mas ao mesmo tempo 
estão lá muitas coisas, como a 
dificuldade da comunicação e 

uma dor que atravessa o filme. 
E eu sempre quis que o filme 
fosse agridoce. Ou seja, tens um 
personagem que é muito cómico, 
por assim dizer, mas ao mesmo 
tempo é uma comédia triste. Para 
mim, o filme é sobre a dor.  É o dia 
do crescimento de uma criança e o 
fim da infância. É o perceber que 
deixas de poder ser criança e tens 
de começar a lidar com a realidade. 
Com a verdade. Com o mundo. E é 
essa tomada de consciência com o 
primeiro ministro que a faz sentir 
que chegou a altura…” 

Futuro
“Mais 10 anos sem filmar não 

aguento, mas não posso dizer 
nada sobre o que se segue, pois 
ainda não decidi. Estou a apontar 
caminhos. Tenho muita coisa na 
gaveta e estão muitas a surgir, 
mas ainda não decidi. Gostava de 
ir a concurso no próximo ano e, 
por isso, tenho de me despachar”, 
adianta o realizador sobre o seu 
projeto futuro no cinema. Para já, 
e tal como fez com «A Herdade», 
o objetivo é estrear «Tristeza E 
Alegria Na Vida Das Girafas» 
e levar o filme e membros do 
elenco a algumas salas do país, 
descentralizando a estreia das 
grandes cidades. 

Retomando a questão do que é 
este filme para si e o que tem de 
si, Tiago Guedes conclui: “O filme 
tem um tom agridoce e a vida é 
assim. Nós rimos e choramos, 
acreditamos e desacreditamos, 
e iludimos e desiludimo-nos. O 
custo de crescer, e sendo pai de 
dois adolescentes, é algo que está 
sempre em cima da mesa. Vê-los a 
confrontarem-se com a realidade 
e a perceberem isso, é um assunto 
que eu gosto e está muito dentro 
de mim. O filme é uma viagem, em 
que estás a tentar decifrar coisas, 
e ou te bate ou não te bate. Mas 
é isso. Nunca te digo se estás na 
realidade ou na imaginação dela. 

Eu queria que não fosse claro…”
«Tristeza E Alegria Na Vida Das 
Girafas» é isso mesmo, uma 
viagem, que tocará a todos de 
forma diferente, mas essa é 
também a premissa do cinema. A 
terceira longa de Tiago Guedes tem 
estreia marcada para o próximo 
dia 21 de novembro.
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MUNDOS PARALELOS
ESTÁ ENCONTRADA A PRÓXIMA 

“GUERRA DOS TRONOS”? 
SARA QUELHAS



a série da trilogia literária de 
Philip Pullman, numa parceria 
da HBO com a BBC. Um misto de 
entusiasmo e terror, seguido de 
uma frase quase suspirada que, 
salvo uma ou outra alteração, 
resultava sempre em algo como 
“espero que não estraguem tudo 
como no filme”. Sim, o filme! 
Quem já se esqueceu da promessa 
de uma trilogia no cinema que 
caiu por terra após os desastrosos 
resultados em bilheteira e na 
crítica de «A Bússola Dourada» 
(2007)? Nem o elenco de luxo, 
estrelado por Daniel Craig e Nicole 

A METROPOLIS teve acesso 
antecipado a quatro episódios de 
«Mundos Paralelos», cujo piloto 
é disponibilizado no catálogo 
da HBO Portugal durante a 
madrugada de domingo para 
segunda. Já estão garantidas duas 
temporadas e a primeira tem um 
total de oito episódios.

Não consigo esquecer, quando me 
preparo para escrever a análise 
de «Mundos Paralelos» [«His 
Dark Materials» no original], 
o olhar dos meus amigos em 
conversas sobre a adaptação 

interessados num feature film]. 
Bem, isso nem sempre funciona, 
como descobrimos com His Dark 
Materials de Philip Pullman. Se 
o primeiro não resultar, nunca 
teremos o resto da história”. Para 
o autor, a televisão era garantia 
de maior liberdade, mas temas 
mais problemáticos dificilmente 
seriam “aceitáveis” em canal 
aberto, nomeadamente as cenas 
de incesto entre Lannisters. 

Curiosamente, uma das críticas ao 
filme de 2007, protagonizado por 
Dakota Blue Richards, era, aliás, 

a infantilização da história de 
Pullman para abranger um público 
mais familiar. Martin acabaria 
por encontrar a sua casa de sonho 
na HBO, onde também agora 
His Dark Materials procuram, 
finalmente, justiça.

Assim como aconteceu com «A 
Guerra dos Tronos», também os 
criadores de «Mundos Paralelos» 
procuraram a ajuda do autor, no 
caso Pullman, para construir 
a série. Podemos ler em várias 
entrevistas dos principais 
produtores que uma das principais 

ajudas residiu na abordagem a 
personagens secundárias, fora da 
sua interação imediata com Lyra – 
aqui interpretada por Dafne Keen, 
que brilhou recentemente em 
«Logan» (2017). Algo que, diga-
se, o filme tentou explorar sem 
especial êxito. Será que a série 
terá melhor sorte? Tudo indica que 
sim.

Cada temporada de «Mundos 
Paralelos» deverá compreender 
um livro da trilogia, pelo que a 
primeira incidirá sobre Os Reinos 
do Norte [Northern Lights no 

Kidman, valeu a realização de uma 
sequela.

O próprio George R.R. Martin, o 
homem por detrás dos livros que 
deram origem à popularíssima 
«A Guerra dos Tronos», acabou 
por tirar ilações desta “tragédia”. 
Em entrevista à TIME, em 2017, 
enquanto explicava porque 
tinha preferido a criação de uma 
série a uma sequência de filmes, 
Martin lembrou o ocorrido com 
Pullman: “Fazemos um filme 
e se for um sucesso, fazemos 
mais [disseram produtores 
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original]. A segunda já se encontra 
em filmagens, em grande parte 
porque a ação acontece num curto 
espaço de tempo e, com atores tão 
jovens como Dafne Keen ou Lewin 
Lloyd (o melhor amigo Roger), as 
personagens sofreriam alterações 
demasiado rápido.

Mundos Paralelos: uma série 
entusiasmante
Lyra (Keen), de 12 anos, vive num 
respeitado centro académico, num 
planeta diferente do nosso, onde a 

alma das pessoas assume a forma 
de animais, conhecidos como 
daemons. Rebelde por natureza, 
vê-se constantemente envolvida 
em desafios à autoridade e, como 
explicitado pelo seu daemon 
Pan, não há porta trancada que 
os trave. Apresentações feitas, a 
ação depressa de desenrola até à 
chegada do tio Lord Asriel (James 
McAvoy) e, posteriormente, de 
Marisa Coulter (Ruth Wilson), 
que decide contratar a adolescente 
como assistente e levá-la para uma 

Londres distópica. Ao comando 
dos destinos da sociedade, e 
oposto a qualquer heresia, o 
Magistério é a entidade máxima 
e opressora que tenta controlar 
tudo e todos, sem olhar a meios 
para atingir os seus fins. O regime 
religioso e totalitário lembra obras 
como The Handmaid’s Tale e 1984, 
ainda que destinado a um público 
jovem adulto. No entanto, nem 
por isso as suas atitudes são mais 
kid friendly, como rapidamente 
nos apercebemos.

Assim como nos livros, Lyra tem a 
responsabilidade de guardar uma 
(de seis) Bússola Dourada, que 
tem o poder de lhe dizer sempre 
a verdade, mas lê-la revela-se 
uma tarefa bastante árdua e sem 
representação visual – no filme 
de 2007 existe apenas uma e Lyra 
consegue decifrá-la com facilidade, 
com a realização a recorrer a 
efeitos visuais para mostrar o que 
ela vê. A posse de tão importante 
artefacto resulta também numa 
constante relutância a confiar nos 

outros e conduz a personagem à 
solidão e a desabafos apenas com 
o seu daemon. Uma realidade 
bem explorada pela série, que se 
demora um pouco mais – menos 
do que nos livros, é certo – em 
cada um dos locais por onde ela 
passa depois de Oxford.

Fazer esquecer Nicole Kidman não 
é uma tarefa nada fácil, mas Ruth 
Wilson [mais conhecida sobretudo 
por «The Affair»] cumpre essa 
exigente missão com naturalidade. 

A sua Mrs. Coulter tem, 
obviamente, similaridades com a 
de Kidman – até porque a origem 
é a mesma –, mas a atriz tem a 
capacidade, que já se esperava, de 
desenvolver a personagem à sua 
medida. Conta ainda com a ajuda 
de um argumento mais sólido e 
de rasgos bem conseguidos de 
realização, da responsabilidade 
sobretudo de Tom Hooper 
(vencedor de um Óscar por «O 
Discurso do Rei» (2011)), para 
tornar Coulter mais complexa 
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e as suas motivações um pouco 
mais claras e verosímeis. Outra 
das personagens irresistíveis da 
série é Lee Scoresby, interpretado 
pelo épico Lin-Manuel Miranda, 
o homem por detrás do musical 
Hamilton.

Embora alguns momentos 
narrativos possam parecer 
demasiado óbvios – insinuando a 

em menor escala). É certo que 
estamos perante universos 
bastante diferentes, mas o cuidado 
na idealização de «A Guerra dos 
Tronos» pode desde já deixar os 
leitores mais descansados. E, claro 
está, como esquecer as críticas 
ferozes de leitores da saga de 
Martin à série, apesar de todo o 
seu sucesso?

resposta ao espectador em vez de 
a apresentar depois de surpresa 
–, a verdade é que os trejeitos 
do argumento e da realização 
apresentam resultados imediatos. 
O discurso depois não tem de 
ser demorado nem ir ao detalhe 
para se auto-explicar; fora dos 
livros é muito difícil descrever os 
pormenores com o mesmo nível de 
cuidado, e esperar que quem vê vá 

«Mundos Paralelos» aprende com 
os erros do filme e respeita mais os 
livros, sem os idolatrar a tal ponto 
que castigue o desenvolvimento 
orgânico da história. Toma 
liberdades criativas que 
encontram facilmente justificação, 
ainda que não esqueça de onde 
partiu e onde quer chegar – mas, 
nesta altura, é cedo para dizer se 
irá seguir a “escuridão” dos livros 

chegando lá de forma natural. 
Comparar a complexidade de «A 
Guerra dos Tronos» com a recém-
chegada «Mundos Paralelos» 
é imprudente e uma falácia 
muito perigosa, mas ajuda-nos 
a perceber melhor o desafio que 
o argumentista Jack Thorne e 
companhia se propõem. Bem 
como os níveis de popularidade 
que podem ambicionar (embora 

ou suavizar um pouco a catástrofe 
para não chocar as massas. A forte 
crítica social está lá, bem como a 
construção das personagens em 
camadas, em vez de simplesmente 
as demonizar em prol da ação. 
Destaque também para os efeitos 
visuais bem conseguidos, o 
que não é surpresa atendendo 
ao histórico da HBO na última 
década.
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RUTH WILSON

e têm qualidades humanas. 
Portanto, foi importante trazer 
humanos para sublinhar as 
marcações. 
Diria que a 
psicologia 
da minha 
personagem 
está muito ligada 
àquele macaco.
 
E a Ruth tem algumas 
qualidades símias?
RW: Isso cabe a vocês perceber...
Penso talvez mais para as 
qualidades felinas...Gostava de ter 
a aura de uma pantera negra. A 
sério, nem sei se tenho instintos 
símios, teria de perceber quais são 

É a primeira vez que está num 
projeto de fantasia. Será que 
encontrou alguma diferença 
em termos de método de 
representação?
RUTH WILSON: A grande 
diferença passa por saber 
representar com o CGI. Logo no 
começo decidiu-se trazer técnicos 
de marionetas para nos ajudar a 
imaginar os nossos “demons”. De 
alguma forma, não foi a habitual 
bola de ténis pendurada num 
pau...Os animais dos “demons” 
são a nossa alma e absolutamente 
fundamentais no que toca à 
essência de cada personagem. São 
uma indicação sobre cada pessoa  

“Vejo-me muito como 
uma loba, uma loba 

solitária”

mesmo os instintos dos macacos. 
Vejo-me muito como uma loba, 
uma loba solitária.

Tem 
alguma 

ideia 
porque razão 

as histórias do 
fantástico estão a dominar 
tanto a nossa cultura 
audiovisual? 
RW: Não sei, mas no caso do 
Philip Pullman uma pessoa 
olha para os livros e percebe 
o imenso grau de detalhe. 
Trata-se de um universo muito 
adulto, épico e filosófico. 
Trata-se de Literatura nada 

fácil e extremamente complexa. 
Conceitos como a máquina que 
nos obriga a dizer a verdade ou os 
próprios “demons” obrigam-nos 
a debater grandes ideias. Penso 
que His Dark Materials é tão 
complexo como qualquer drama 
humano. Estas histórias são 
para adultos e crianças, mesmo 
quando há montes de coisas que 
não compreendo. O Pullman fala 
do conceito do pecado e de toda 
a complexidade do bem e do mal. 
Com tempo, conseguimos agora 
explorar tudo o que ele escreveu.

E acredita que esta história 
de fantasia tem pernas que a 
liguem para a realidade?

A série que pode repetir o sucesso 
de Game of Thrones na HBO é 
Mundos Pararelos, adaptação 
aos livros homónimos de Philip 
Pullman. No hotel dos Golden 
Globes, a britânica Ruth Wilson, 
uma das vilãs de serviço, conta 
tudo à Metropolis sobre a série e 
não esconde que queria e deveria 
fazer mais cinema.
RUI PEDRO TENDINHA

EM BEVERLY HILLS                                      
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RW: Sim, sem margem para 
dúvidas. Como o Jack Thorne, 
o argumentista já disse, esta 
série tem uma mão cheia de 
personagens que querem ser 
grandes à conta de deixarem de 
ser bons. Sinto que atualmente 
vivemos numa fase em que nos 
deparamos com figuras que 
querem à viva força ser grandes, 
esquecendo-se de ser bons. A Lyra, 
no coração da história, representa 
tudo o que tem a ver com a 
bondade. Todas as suas escolhas 
passam por ser uma boa pessoa, 
fazer as escolhas certas. Neste 
momento, esquecemo-nos tanto 
desse comportamento... «Mundos 
Paralelos» é uma série muito 
relevante.

E terá impacto sob o ponto de 

vista dessa perceção?
RW: Creio que sim. Estou a 
habituada a pensar que quando 
faço teatro, as poucas pessoas 
que vão ver as minhas peças, 
talvez fiquem tocadas. Se umas 
4 ou 5 já ficarem, estou certa que 
já fiz a diferença. A arte é feita 
para desafiar as pessoas. Espero 
que hoje a arte ainda tenha um 
impacto sob as pessoas. O meu 
trabalho enquanto atriz passa por 
aí.

Sente que a indústria de 
entretenimento está unida 
nesse objetivo?
RW: Difícil de dizer, mas claro que 
tudo o que envolveu o movimento 
#MeToo foi importante. Fez 
as pessoas reflectir sobre o 
que se entendia acerca de 

comportamento aceitável. E 
agora está a haver uma grande 
mudança. As pessoas estão a 
marcar posições, em especial as 
mulheres, coisa que não acontecia 
há uns tempos atrás. Se isto vai 
ser uma mudança a longo prazo, 
não sei...

Tem recebido propostas com 
personagens mais fortes, mais 
empoderados?
RW: Sim, mas não sei até quando 
isto vai durar. Talvez seja melhor 
aproveitar...Mas essa mudança 
sente-se mais atrás da câmara 
do que à sua frente. O inegável 
é que existe uma energia que 
permite que se façam mais 
histórias escritas por e sobre 
mulheres. Isso é sensacional. As 
oportunidades estão a ser dadas...

Mas escolher uma mulher 
para ser 007 não é 
sinal de um extremo do 
politicamente correto?
RW: Não sei, isso vai mesmo 
acontecer?! Se sim, acho 
óptimo? Porque não!? Fico 
encantada!!

Muitas das suas cenas aqui 
são com a Daphne Keen, uma 
criança. Será que às vezes se 
esquece que ela não é uma 
adulta?
RW: Tantas vezes, sou terrível 
nisso e passo a vida a dizer 
palavrões e a ter que colocar 
dinheiro de multa numa caixa. 
Mas a verdade é que ela é uma 
atriz brilhante e uma pessoa 
realmente profissional.  O que 
é curioso é que tenho cenas 

em que sou mesmo mázinha 
para ela...No começo da 
rodagem disse-lhe que isso iria 
acontecer mas a Daphne está-
se a marimbar - é uma durona! 
Encontrei uma atriz à minha 
altura. (risos)

Tem feito mais televisão 
do que cinema. Gostaria de 
equilibrar mais as coisas?
RW: Sim, na verdade, sim! O 
meu desejo é mesmo trabalhar 
com cineastas de verdade. 
Sou fanática por  cinema! Sou 
daquelas cinéfilas que ama os 
autores, mas que vai atrás das 
personagens e da narrativa. 
De vez em quando, sinto a 
necessidade também de subir a 
um palco porque sou uma atriz 
física, alguém que precisa soltar 

a voz e o corpo. Quero estar em 
todos os meios.

O que acontece quando vê uma 
atriz a representar um papel 
que poderia ter sido para si?
RW: Tenho uma péssima memória 
mas já me aconteceu isso...Muitas 
vezes, o tempo passa e eu esqueço-
me que poderia ter sido eu a ficar 
com aquele ou este filme. Nunca 
me aconteceu aquele sentimento 
de raiva de ter querido realmente 
estar naquele projeto, mas claro 
que um dia irá acontecer. Mas fico 
sempre intrigada com aquilo que 
cada ator traz para cada papel. 
Conto-lhe um segredo: gosto de 
todas as atrizes!. 
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Que tipo de homem é ele?
LM: Eu diria que o John é 
um indivíduo forte. Ele é 
incrivelmente íntegro. Alguns 
diriam que ele é íntegro ao ponto 
de ser um pouco teimoso. Mas ele 
tem de ser um líder muito firme. 
Muito firme e justo, e é muito 
respeitado por todos. Também é 
uma espécie de figura paternal 
“não oficial” para toda a gente. É 
algo que tem a ver com o facto de 
ele ser uma espécie do líder não 
absurdo que todos gostaríamos de 
ter. Um homem que teve de fazer 
coisas com as mãos, que teve de 

Quem é o John Faa?
LUCIAN MSAMATI: O John Faa é 
o rei dos “Gyptians” do Oeste. Ele 
tem uma relação duradoura e um 
grande respeito pelo Lord Asriel, 
porque ele sempre lutou pelos 
direitos dos “Gyptians”, ou pelos 
direitos dos outsiders. Quando 
começamos a história, ele não foi 
um rei guerreiro por uns tempos, 
mas, por causa dos eventos da 
história, tem de voltar ao ativo. 
Ele é forçado a pegar de novo no 
martelo e a “esmagar cabeças”.

as sujar para levar a cabo os seus 
objetivos. São pessoas sólidas, 
trabalhadoras. O lema delas é 
“trabalhos, fazemos as nossas 
coisas, respeitamos as leis; 
respeita-nos”.

Quem são os “Gyptians”?
LM: Somos os outsiders. Penso 
que os nossos parentes mais 
próximos no mundo real são, 
obviamente, os Ciganos. Somos 
uma mistura de pessoas, culturas 
e backgrounds, que criámos uma 
cultura própria fora daquela que 
pode ser considerada a cultura 

mainstream. Vivemos de forma 
honrada e verdadeira à nossa 
maneira há muito, muito tempo. 
Mas houve sempre uma relação 
complicada entre os “Gyptians” 
e o resto da sociedade. Há muita 
suspeição à volta deles, em grande 
parte infundada, simplesmente 
porque são diferentes. As nossas 
hierarquias são diferentes, a nossa 
cor também é diferente. Somos 
uma família verdadeiramente 
global, olhamos uns pelos outros, 
tomamos conta uns dos outros. 
Também temos crenças espirituais 
muito fortes, que estão fora 

Parte muito importante da 
trama de «Mundos Paralelos», 
os “Gyptians” são comandados 
pela personagem de Lucian 
Msamati, um líder justo mas 
também bastante teimoso. John 
Faa e companhia vão ser muito 
importantes para o percurso de 
Lyra (Dafne Keen), a protagonista 
dos livros imaginados por Philip 
Pullman. Com a série super 
aguardada a chegar finalmente 
à HBO Portugal, o ator analisa 
a experiência e o que podemos 
esperar da adaptação de Jack 
Thorne. 
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daquelas que são consideradas 
mainstream pela Autoridade. 
Temos séculos de história e muito 
orgulho nisso.

Para quem possa não conhecer 
o primeiro livro que serviu 
de inspiração à série, em que 
mundo acontece?
LM: Interessante. Bem, acho que 
acontece num universo paralelo 
que se parece muito com o nosso, 
mas que talvez por causa da 
história, cultura, religião, ficou 
preso nos anos 50. Imagina que 
o Movimento de Direitos Civis 

nunca tinha acontecido, por 
exemplo. Imagina que o Império 
Britânico se mantinha como antes. 
Ou que as liberdades políticas e 
religiosas estavam congeladas 
como eram no século XVIII, e não 
conseguíamos seguir em frente. 
Sim, é nesse mundo que estamos. 
É muito parecido com o nosso, 
mas parece atrasado 50, 60, 70 
anos. E parece que vão passar 
outros tantos anos até ser capaz de 
avançar.

O que gostaste no argumento?
LM: Bem, o principal motivo é 

que sou um grande fã do Jack 
Thorne. Tive o privilégio de 
trabalhar com ele anteriormente, 
então já sei que o seu nome é 
garantia de qualidade. Foi uma 
combinação perfeita entre o seu 
trabalho e o do Philip Pullman, 
acaba por ser um par feito no céu 
artístico. Sabia desde logo que ia 
ser um trabalho feito com uma fé 
e respeito incríveis pelo material, 
mas que também não teria medo 
de aproveitar as possibilidades da 
televisão. Há sempre uma luta com 
as adaptações literárias, porque 
estás a lidar com a imaginação 

de outra pessoa. Acho que as 
melhores adaptações, e mesmo que 
isso seja subjetivo, as melhores e 
mais bem-sucedidas adaptações 
são aquelas que apelam ao espírito 
das personagens, ao espírito 
da história. Estranhamente, é 
apenas quando vemos a adaptação 
que dizemos “Sim, o espírito 
está completamente ali”. Não 
nos importamos que o ator não 
seja parecido com aquilo que 
imaginámos, se o espírito da 
personagem estiver lá… Estou 
convencido!

Qual acreditas ser o “coração” 
desta história?
LM: À medida que a tecnologia 
avança, sentimos que estamos 
na idade da ciência, na idade 
dos computadores. Tudo está 
a uma velocidade supersónica, 
mais e mais possibilidades, mais 
espaços que eram místicos ou 
mágicos estão a ser superados. 
Mas o mesmo não pode ser dito 
da nossa moral, das grandes 
questões sobre a vida, a morte, 
o humor, a honra. São as coisas 
eternas, vontades fundamentais 
que temos enquanto pessoas, e 

elas continuam sem resposta, 
pelo menos para mim. Estes livros 
falam sobre o momento em que 
uma criança se torna consciente. 
O momento em que percebemos 
que o mundo é mais do que aquilo 
que os nossos pais nos disseram. 
Quero dizer que é sobre a revolta 
da juventude, mas é mais do 
que isso. É mais sobre a fome de 
continuar: “Não, a dúvida e a fé 
coexistem, e isso é OK. Temos de 
desafiar os absolutismos”.
TRADUÇÃO SARA QUELHAS
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Matthew Paige Damon nasceu, em Cambridge, cidade 
suburbana da área metropolitana de Boston, no estado 
de Massachusetts. O seu pai trabalhava no sector das 
finanças e a mãe era professora de educação infantil. 
Aos 10 anos, Damon fez amizade com um vizinho de 
bairro, que vivia a dois quarteirões do seu bairro. Era 
Ben Affleck e juntos treinaram basebol (ambos são fãs 
do Boston Red Sox), jogaram Dungeons & Dragons 
e viram muitos filmes. Os dois rapazes estavam 
longe de imaginar como iriam saltar do subúrbio 
para Hollywood em muito pouco tempo. Ambos 
frequentaram a Cambridge Rindge & Latin School, 
uma escola pública com muitos ex-alunos notáveis, 
incluindo o poeta E.E. Cummings, o compositor Leroy 
Anderson e o craque do basquetebol Patrick Ewing. 

Nesta altura Damon já tinha gosto em representar. 
Optou por seguir o ensino de inglês na Universidade 
de Harvard e começou a investir na carreira de ator, 

tendo feito a estreia em cinema, com 18 anos, em 
«Pizza, Amor e Fantasia» (1988) de Donald Petrie. Nos 
anos seguintes entrou em «Laços de Honra» (1992), de 
Robert Mandel, «Jerónimo – Uma Lenda Americana» 
(1993), de Walter Hill, «Coragem Debaixo de Fogo» 
(1996), de Edward Zwick, e «O Poder da Justiça» 
(1997), de Francis Ford Coppola. 

Estes foram os cinco primeiros filmes de Matt Damon 
até alcançar outra notoriedade em «O Bom rebelled» 
(1997), de Gus Van Sant e «O Resgate do Soldado 
Ryan», de Steven Spielberg (1998). Will Hunting, a 
personagem principal de «O Bom Rebede» era um 
zelador da universidade, dotado para matemática, 
e que necessitiva de orientação psicológica de um 
terapeuta interpretado por Robin Williams. Matt 
Damon escreveu a história com o amigo Ben Affleck 
e foram nomeados e premiados com o Óscar de 
melhor argumento original, o maior prémio que 

BOM REBELDE

DE SUBURBANO
A MENINO DE OURO DE HOLLYWOOD

MATT DAMON

Foi nomeado para cinco Óscares e já ganhou o 
prémio na categoria de melhor argumento. É 
conhecido pelo papel de Jason Bourne interpretado 
em quatro dos cinco filmes da série de espionagem 
e suspense. Agora podemos vê-lo em «Le Mans ’66 
– O Duelo».  TIAGO ALVES
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JASON BOURNE

Damon recebeu até hoje. Em «O Resgate do Soldado 
Ryan» interpretou um dos soldados de um pelotão 
que desembarca na Normandia, durante a II Geurra 
Mundial, com o objetivo de salvar um paraquedista 
norte-americano, o único de quatro irmãos que não 
morreu em combate.

De seguida entrou em «Rounders – A Vida é Um Jogo» 
(1998), um filme sobre o submundo e criminalidade 
realizado por John Dahl, e foi «O Talentoso Mr. Ripley» 
(1999), personagem ambígua da novela de Patricia 
Highsmith filmada por Anthony Minghella.

Foi uma das vozes do filme animado «Titan A.E. – 
Depois da Destruição da Terra» (2000), contracenou 
com Will Smith e Charlize Theron em «A Lenda de 
Bagger Vance» (2000) de Robert Redford, e filmou 
novamente com Gus Van Sant em «Descobrir Forrester» 

(2000), um drama sobre um jovem intelectualmente 
prodigioso que reconhece um mentor num autor 
reservado que foi interpretado pro Sean Connery.

Filmou o western «Espírito Selvagem» (2000) de 
Billy Bob Thornton e a comédia «Jay e Silent Bob 
Contra-Atacam» (2001), de Kevin Smith, antes de 
integrar o elenco do filme «Ocean’s Eleven – Façam 
as Vossas Apostas» (2001), de Steven Soderbergh. A 
personagem de Linus Caldwell manteve-se no gangue 
que organizou assaltos arrojados nas sequelas 
«Oceans’ 12» (2004) e «Ocean’s Thirteen» (2007).

Passou pelo elenco de «The Majestic» (2001) de Frank 
Darabont antes de voltar a filmar sob a direção de Gus 
Van Sant em «Gerry» (2002). Matt Damon escreveu 
o argumento em parceria com Casey Affleck (o irmão 
de Ben Affleck), contanto a história de uma amizade 

que é posta à prova quando dois amigos partem para 
o deserto sem água nem comida. 

Matt Damon ganhou outra importância no 
cinema de ação quando assumiu o papel do agente 
sem memória Jason Bourne em «Identidade 
Desconhecida», de Doug Liman. As novelas de 
Robert Lundum continuaram a ser filmadas com o 
ator em «Supremacia» (2004) e «Ultimato» (2007), 
ambos de Paul Greengrass. O terceiro registou o 
melhor resultado na estreia num fim de semana de 
agosto na história do cinema e manteve esse recorde 
até o lançamento de «Guardiões da Galáxia» (2014). 
Curiosamente, 
Damon foi nomeado para homem mais sexy do 
mundo pela revista People nesta ocasião e agradeceu 
dizendo que “foi o maior impulso de uma vida para o 
ego de um pai suburbano envelhecido.”

Numa nova incursão no cinema de animação foi a 
voz principal de «Spirit – Espírito Selvagem», de Kelly 
Ashbury e Lorna Cook, e acompanhou o amigo George 
Clooney na estreia como realizador em «Confissões 
de Uma Mente Perigosa» (2002). Seguiram-se três 
comédias, «Agarrado a Ti» (2003), de Bobby e Peter 
Farrely – onde contracenou com Greg Kinnear 
interpretando um dos irmãos gémeos em busca do 
sucesso na indústria do cinema… 

Fez opções muito diferentes quando filmou, 
consecutivamente, a fábula «Os Irmãos Grimm» 
(2005), de Terry Gilliam, «Syriana» (2005), de 
Stephen Gaghan, um thriller político sobre a indústria 
petrolífera, e o filme criminal «The Departed – Entre 
Inimigos» (2006), de Martin Scorsese, onde um agente 
oculto e uma toupeira na polícia procuram identificar-
se mutuamente quando se infiltram num gangue 

POR DETRÁS DO CANDELABRO 
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PERDIDO EM MARTE

irlandês do sul de Boston. No mesmo registo, foi «O 
Bom Pastor» (2006), um filme realizado por Robert 
De Niro sobre os primeiros anos de funcionamento da 
CIA, a agência secreta norte-americana.

Continuou a filmar com Steven Soderbergh em «Che 
– Guerrilha» (2008) e foi «O Delator !» (2009), um 
empregado de uma empresa relevante da indústria 
agro alimentar norte-americana que decide denunciar 
as práticas ilegais do negócio. 

O drama «Invictus» (2009), de Clint Eastwood, 
permitiu-lhe participar num filme sobre a unificação 
da sociedade sul-africana após o fim do regime do 
apartheid. Matt Damon desempenhou o papel de 
Francois Pienaar, um jogador da seleção de râguebi 
sul-africana em quem Nelson Mandela depositou 
esperança para superar as divergências raciais no país.

Com este filme Damon foi nomeado pela segunda vez 
para um Óscar de melhor ator.

Voltou a filmar com Clint Eastwood em «Hereafter 
– Outra Vida» (2010), um filme sobre três pessoas 
tocadas pela morte, e com Paul Greengrass no filme 
de ação «Green Zone – Combate Pela Verdade» (2010). 
Esteve no elenco de «Indomável» (2010), o ‘western’ 
dos irmãos Joel e Ethan Coen, no romance de ficção 
científica «Os Agentes do Destino» (2011), de George 
Nolfi, e no filme distópico «Contágio» (2011), de Steven 
Soderbergh.

Damon foi diversificando os seus projetos quando 
participou no drama «Margaret» (2011), de Kenneth 
Lonergan, na comédia familiar «Comprámos um Zoo» 
(2011), de Cameron Crowe, e no elenco da sequela 
do filme de animação «Happy Feet 2», de George 

Miller. Juntou-se a Gus Van Sant para uma terceira 
colaboração, no filme «Terra Prometida» (2012).
O seu papel de Scott Thorson, o assistente e namorado 
do cantor Liberace, foi muito aclamado e nomeado para 
um Globo de Ouro e um Emmy. O filme biográfico «Por 
Detrás do Candelabro» (2013) realizado por Steven 
Soderbergh para a cadeia de televisão HBO, permitiu-
lhe contracenar com Michael Douglas.
 
Filmou três ficções cientificas – «Elysium» (2013), 
do sul-africano Neill Blomkamp, «O Teorema Zero» 
(2013), de Terry Gilliam, e «Interstellar» (2013), de 
Christopher Nolan.

Juntou-se novamente ao realizador George Clooney 
para liderar o elenco de «The Monuments Men – Os 
Homens dos Tesouros» (2014), sobre uma unidade 
dedicada a resgatar obras de arte aos nazis durante a II 

Guerra Mundial. Regressou ao espaço em «Perdido em 
Marte» (2015), de Ridley Scott – tendo sido nomeado 
pela terceira vez para um Óscar de melhor ator –, esteve 
com Zangh Ymou em «A Grande Muralha» (2016), e 
retomou a personagem de «Jason Bourne» (2016), com 
Paul Greengrass.
Matt Damon foi ator principal na sátira social 
apocalíptica «Pequena Grande Vida» (2017) de 
Alexander Payne, e na comédia negra «Suburbicon» 
(2017), de George Clooney. A sua quinta nomeação 
para um Óscar aconteceu na qualidade de produtor em 
«Manchester by the Sea» (2017), realizado por Kenneth 
Lonergan, 

Agora podemos vê-lo como Caroll Shelby, o engenheiro 
que assumiu o desafio de transformar o problemático 
GT 40 da Ford, num carro vitorioso no confronto com 
a Ferrari em «Le Mans ’66: O Duelo» (1919).

O TALENTOSO MR. RIPLEY
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A adrenalina e a alta-velocidade das corridas 
de automóveis voltam ao grande ecrã com 
uma história de David contra Golias ou, neste 
caso, Ford contra Ferrari. O retrato biográfico 
da edição de 1966 da corrida de Le Mans 
conta com dois atores celebrados e um 
realizador já com provas dadas. É altura de 
aquecer os motores e conhecer os detalhes 
de «Le Mans ‘66: O Duelo» neste especial da  
METROPOLIS.

TATIANA HENRIQUES

LE MANS ‘66 
O DUELO



é baseado numa história verídica 
e, curiosamente, também se foca 
numa dupla de protagonistas. 
Contudo, desta vez, o palco é 
diferente. A narrativa centra-se na 
histórica rivalidade entre a Ford e 
a Ferrari e, mais concretamente, 
na memorável prova de Le Mans 
em 1966. As filmagens da obra 
decorreram entre o verão e o 
outono de 2018 nos estados da 
Califórnia do Sul e da Georgia, bem 

LE MANS AO 
DETALHE

A alta velocidade automobilística 
sempre foi tema no Cinema, como 
são exemplos recentes «Drive» 
(2011), «Rush - Duelo de Rivais» 
(2013), «Mad Max: Estrada da 
Fúria» (2015) e, claro, a famosa 
saga Velocidade Furiosa. Tal 
como «Rush - Duelo de Rivais», 
também «Le Mans ‘66: O Duelo» 

HISTÓRIA

Em 1959, Carroll Shelby (Ma-
tt Damon) era um dos princi-
pais automobilistas do mundo 
após ter vencido uma das mais 
desafiantes corridas da moda-
lidade, o 24 Horas de Le Mans. 
Contudo, acaba por descobrir 
que tem uma grave doença no 
coração que o irá impedir de 
voltar às pistas. Shelby não pre-
tende deixar os automóveis e 
reinventa-se, tornando-se num 
designer de automóveis e em-
presário. 
Na época, a Ferrari era a líder 
incontestada da modalidade, 
mas a Ford pretendia mudar ra-
pidamente este cenário, apre-
sentando a Shelby uma missão 
(quase) impossível: construir 
um carro veloz o suficiente para 
superar a Ferrari. É aqui que en-
tra em ação Ken Miles, um intré-
pido piloto de carros sem papas 
na língua e com uma forte liga-
ção à família. Shelby chama-o 
para se juntar à sua equipa nes-
te desafio que irá pô-los à prova 
dentro e fora da pista.

como Le Mans, em França. Foram 
também envolvidos no filme vários 
consultores que tiveram ligações 
pessoais diretas com os eventos 
narrados na obra.

A corrida 24 de Le Mans continua 
a ser uma das provas desportivas 
mais entusiasmantes do mundo e, 
claro, um evento anual na região 
francesa. Contudo, a pista atual 
já não se assemelha à que existia 

em 1966. Tal obrigou à construção 
de um enorme set para recriar o 
local, numa réplica cujo design 
teve por base mais de 300 fotos 
de arquivo da época. Uma das 
fontes deste precioso material 
histórico foi o Automobile Club 
of the West in France, um dos 
organizadores da prova. As cenas 
mais desafiantes de filmar foram, 
justamente, as que representaram 
a famosa corrida, como conta 

James Mangold, realizador da obra: 
“Os últimos 40 minutos do filme 
são predominantemente dedicados 
a essa corrida e realmente queria 
que o espectador se sentisse a viver 
a corrida. Queria que essa ideia 
de corrida de 24 horas começasse 
a aparecer, para se sentir o que 
realmente seria como tentar 
conduzir mais rápido do que 
qualquer homem por mais tempo do 
que se pode ficar acordado”. “A magia 
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UMA AMIZADE 
SEM LIMITE 
DE VELOCIDADE

Shelby e Miles formaram uma du-
pla imbatível e um dos objetivos de 
Mangold em «Le Mans ‘66: O Due-
lo» era também o de retratar essa 
relação, como refere o cineasta: “O 
filme é sobre amizade, sobre pes-
soas que trabalham juntas e o tipo 
de vínculos que se cria para fazer as 
coisas em conjunto”.

Mangold assinala que eles “enten-
diam-se ao nível mais profundo. 
Quando Shelby se depara com o 
facto de não poder mais competir, 

reinventa-se e passa de condutor a 
vendedor de carros e designer, com 
Ken a tornar-se numa embarcação 
para os sonhos de Shelby. Mas Ken 
não consegue ter filtro ou contro-
lar-se em situações corporativas 
ou publicitárias. Ele simplesmente 
diz o que pensa, pelo que Shelby 
assume esse papel de protetor ou 
porta-voz de Ken. Eles têm uma 
relação muito simbiótica. Um 
preenche o que falta no outro”. O 
realizador destaca que “Ken tinha 
uma competitividade desenfreada, 
experiência e um foco incansável 
na estrada. E o Shelby evoluiu para 
se tornar mais num vendedor e al-
guém que poderia mudar a opinião 

de outro. O Miles é terrível nisso, 
insultaria as pessoas”. “Juntos for-
maram uma pessoa inteira. Acho 
que é por isso que, de várias ma-
neiras, o filme é estruturado como 
uma história de amor”, acrescen-
tou.

E embora se trate de um retrato 
biográfico, Mangold sublinha que 
a obra “não é a história completa 
de Carroll Shelby ou de Ken Miles. 
Trata-se de um momento extrema-
mente decisivo nas suas vidas, que 
moldou tudo o que deveriam ser”. 
“Este filme é sobre personagens 
que buscam a excelência, tentan-
do avançar contra o surgimento do 

pensamento corporativo testado 
em grupo. É uma luta essencial no 
século XXI no nosso país, a tomada 
de riscos, a ousadia e o instinto que 
foram necessários para inventar 
muitas das coisas que definem o 
nosso país, coisas que estamos qua-
se com muito medo de fazer mais”, 
salienta.

DUPLA DE TITÃS

Desde o início que James Man-
gold percebeu quais eram os 
atores que gostaria que prota-
gonizassem a obra: Matt Damon 
e Christian Bale. Os atores têm 
já longas carreiras mas nunca 

de conduzir a 200 milhas por hora 
nos protótipos mais avançados de 
carros de corrida numa série de 
estradas rurais francesas várias 
vezes durante dia, noite, chuva, 
granizo, madrugada e crepúsculo 
- fazer isso por 24 horas seguidas 
num veículo parecia a coisa mais 
poderosa que poderíamos tentar 
transmitir”, assinala.

Mangold voltou a colaborar com 
o Diretor de Fotografia Phedon 
Papamichael, nomeado para o 
Óscar por «Nebraska» (2013). Os 
dois trabalharam juntos em «Walk 
the Line» (2005), «O Comboio das 3 
e 10» (2007) e «Dia e Noite» (2010) 

e, para «Le Mans ’66: O Duelo», 
escolheram uma abordagem 
mais tradicional, como explica 
Papamichael: “A nossa inspiração 
visual veio mais dos filmes dos 
anos 1960 e 1970, em vez de 
interpretações contemporâneas 
de filmes de carros de corrida - 
nenhum movimento exagerado, 
mantendo-o íntimo com o uso de 
close-ups e sempre mantendo o 
ponto de vista de um personagem. 
Tentámos seguir as técnicas 
de câmara daquele período”. 
As referências dos cineastas 
passaram por obras como «O 
Grande Prémio» (1966) e «Le 
Mans» (1971).

 93

LE
 M

A
N

S
'6

6:
 O

 D
U

E
LO

METROPOLIS NOVEMBRO 2019  93



missão e Ken era conhecido por ser 
irascível, não tinha medo de dizer 
o que pensava e não queria apenas 
entrar em sintonia com todos. Se 
ele pensasse que uma ideia era es-
túpida, simplesmente diria e tinha 
muito pouca habilidade política 
ou diplomática. E, portanto, era 
uma fonte constante de frustração 
para Shelby, porque não conseguia 
sair do seu próprio caminho. Mas 
Shelby realmente precisava dele 
para ajudar a construir o carro e, 
posteriormente, conduzi-lo em Le 
Mans”.

Ao contrário do que, por vezes, 
acontece, os dois atores vão concor-
rer à mesma categoria nos Óscares, 
disputando ambos a estatueta de 
Melhor Ator Principal. Por norma, 
quando há dois atores com reco-

nhecimento já alcançado como é o 
caso de Bale e Damon, um concorre 
na categoria de Melhor Ator Prin-
cipal e o outro na de Melhor Ator 
Secundário, para evitar dividir 
os votos da Academia e conseguir 
garantir, assim, mais hipóteses de 
obter uma nomeação ou até uma 
vitória. Na verdade, a última vez 
que dois intérpretes competiram 
na mesma categoria e consegui-
ram uma nomeação foi já em 1991, 
com o filme «Thelma e Louise», em 
que Susan Sarandon e Geena Davis 
foram indicadas para o Óscar de 
Melhor Atriz Principal. Quando 
falamos em Melhor Ator Principal, 
temos de recuar até 1984 e ao filme 
«Amadeus», em que Tom Hulce e 
F. Murray Abraham foram nomea-
dos, sendo que o último acabou por 
ganhar o Óscar.

POUCOS EFEITOS 
ESPECIAIS

Os filmes sobre a velocidade ao 
volante querem-se dinâmicos e 
emocionantes. Para conseguir 
retratar da forma mais crível possível 
a adrenalina da pista de automóveis 
de Le Mans, Mangold apostou 
numa abordagem que descurasse, o 
mais possível, o digital. “O objetivo 
para mim, numa época de filmes 
de ação incrivelmente aprimorados 
por computador, era poder haver 
algo profundamente analógico, 
real e sombrio e a sensualidade 
dos carros, dos seus motores e 
do perigo. Estes personagens 
conduzem numa fina concha de 
alumínio a 200 quilómetros por 
hora à volta de uma pista. Queria 
transmitir o milagre da sua 

ousadia e sobrevivência nessas 
circunstâncias”, afirma.
Mangold pretendeu também que 
os protagonistas pudessem fazer 
as cenas em carros reais: “A ideia 
era fazer o máximo possível com 
o nosso elenco. O que realmente 
queria era fazer com que a condução 
parecesse real. Estás a ouvir e a ver 
os parafusos a bater no chassi do 
carro. Sentes a vibração do motor. 
Entendes o quão difícil é conduzir 
o carro e o quão perto está de 
explodir”. Para conseguir esta 
veracidade, Christian Bale treinou 
antes de as filmagens arrancarem 
com um coordenador duplo, que 
o ajudou a preparar as cenas de 
corrida na pista. “Adoraria dizer: 
‘Conduzimos por conta própria'. 
Soaria bem, não é? Mas precisava 
de me lembrar: ‘estou a representar 

como se soubesse o que estou 
a fazer’. Tivemos alguns dos 
melhores condutores do mundo. Se 
fôssemos nós a conduzir, as cenas 
de corrida não seriam, de todo, tão 
emocionantes”, confessa.

O Diretor de Fotografia Phedon 
Papamichael também refere que 
“foi muito difícil filmar o nosso 
elenco na velocidade correta. 
Nem sempre podemos viajar na 
velocidade real e não queríamos 
recorrer muito ao digital. Tentámos 
fazer o mais possível com a câmara, 
com montagens nos automóveis 
reais de corrida. Tal gera uma 
experiência muito mais realista 
também para os atores, que passam 
pelas forças G e todas as vibrações 
envolvidas, o que facilita muito as 
suas performances”.

tinham trabalhado juntos. “Am-
bos são incrivelmente talentosos. 
Havia uma camaradagem natural 
que senti desde o início que real-
mente se traduz no ecrã”, destaca 
Mangold.

Para o cineasta, “o desafio era como 
navegar nesta história para o públi-
co sentir o amor, a camaradagem 
e a energia desses condutores, de-
signers, mecânicos e pessoal das 
boxes, mas isso não depende de um 
tipo de vitória cliché. Senti que, se 
pudéssemos aprofundar suficien-
temente estes personagens únicos, 
a vitória e a perda das corridas se-
riam secundárias à vitória e à perda 
das suas vidas”. Matt Damon assi-
nala que “Shelby achava que Ken 
Miles era indispensável para essa 
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MATT DAMON

Matt Damon é um dos mais 
estabelecidos e renomados atores 
norte-americanos em Hollywood. 
Há muito que iniciou o seu caminho 
na representação, com um pequeno 
papel na obra «Pizza, Amor e 
Fantasia» (1988). Viria, contudo, a 
demorar alguns anos para chamar a 
atenção dos críticos e público, o que 
aconteceria em «Coragem Debaixo 
de Fogo» (1996). Com a obra «O 
Bom Rebelde», a sua carreira deu 
o salto definitivo, conquistando a 
nomeação para o Óscar de Melhor 
Ator Secundário e vencendo a 
estatueta dourada na categoria de 
Melhor Argumento Original, um 
prémio que dividiu com o também 
ator Ben Affleck. 

Desde essa altura, Damon já foi um 
pouco de tudo no grande ecrã e são 
muitos os filmes de destaque: «O 
Resgate do Soldado Ryan» (1998), 
«O Talentoso Mr. Ripley» (1999), 
«The Departed - Entre Inimigos» 
(2006), «Invictus» (2009) ou 
«Perdido em Marte» (2015), pelo 
qual foi novamente nomeado para 
um Óscar. Damon foi também 
protagonista da saga Jason Bourne 
e interpretou um dos personagens 
principais da trilogia Ocean’s, numa 
carreira diversificada em papéis 

e em funções, já que também tem 
assumido um papel mais vincado 
na produção, como aconteceu com 
a obra «Manchester by the Sea» 
(2016), que recebeu indicação para 
o Óscar de Melhor Filme.

O realizador de «Le Mans ‘66: O 
Duelo» afirma que Damon “tem 
sido uma estrela de cinema a maior 
parte da sua vida. Carrega consigo 
a notoriedade e a fama dessa longa 
e gigantesca carreira, mas também 
enfrenta as perguntas que todos 
os atores de quarenta e poucos 
anos fazem - para onde vou? - da 
mesma maneira que Shelby tem 
que ver e se reimaginar quando 
a história começa”. Neste novo 
filme, Matt Damon tem a seu cargo 
um personagem complexo, um 
registo que o intérprete já muito 
conhece. Para Damon, “Shelby 
tinha sido um grande piloto e 
atingiu o auge nessa vertente. Por 
causa da doença cardíaca, perdeu 
o seu grande amor. Estava prestes 
a desaparecer e a ser apenas outro 
homem que tentava vender carros. 
Essa oportunidade da Ford foi 
uma oportunidade única na vida 
para ele. As expectativas eram 
incrivelmente grandes para ele, 
assim como para Miles. Este é um 
ponto de inflexão nas vidas de 
ambos”.
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CHRISTIAN BALE

O britânico Christian Bale é 
um dos mais conhecidos atores 
do método da atualidade. Com 
várias transformações ao longo 
da carreira, Bale entrega-se aos 
seus personagens e transfigura-se 
por eles, impressionando crítica e 
público. Um dos primeiros papéis 
da carreira foi logo no filme 
de um realizador renomado: 
«Império do Sol» (1987), de 
Steven Spielberg, numa obra em 
que foi o protagonista. Seguiram-

se personagens marcantes em 
filmes como «As Mulherzinhas» 
(1994), «American Psycho» 
(2000), «O Maquinista» (2004), 
«O Terceiro Passo» (2006), «As 
Flores da Guerra» (2011) e até 
Batman, na trilogia realizada 
por Christopher Nolan. Bale 
conquistou também a Academia 
de Hollywood, vencendo o Óscar 
de Melhor Secundário por «The 
Fighter - Último Round» (2010) 
- um papel que curiosamente iria 
inicialmente ser interpretado por 
Matt Damon - e as indicações por 

«Golpada Americana» (2013), «A 
Queda de Wall Street» (2015) e 
«Vice» (2018).

Bale já trabalhou com James 
Mangold em «O Comboio das 3 e 
10» (2007) e o realizador considera 
que o ator acaba por ter algumas 
semelhanças com o seu novo 
personagem em «Le Mans ‘66: 
O Duelo»: “De muitas maneiras, 
Ken Miles e Christian têm um 
caráter semelhante. O Christian 
é um ator extraordinariamente 
talentoso, mas não gosta de ser 

uma estrela de cinema. Adora 
o trabalho quando se sente no 
controlo, quando está atrás do 
volante. Também é britânico, 
com ligações aos bairros da classe 
trabalhadora no Reino Unido e 
encontrou um milhão de formas 
para se conectar com o Ken. Sabia 
que adoraria a ideia de treinar e 
conduzir neste filme”. O cineasta 
diz mesmo que este personagem 
é o que mais se aproxima da 
personalidade do ator.

Muito habituado a dar vida a 

pessoas reais, Bale confessa 
que se sente muito confortável 
neste registo: “Há liberdade em 
interpretar pessoas reais porque 
têm maneirismos definidos, 
excentricidades, voz - está tudo 
li. Tens a liberdade de usar isso 
tudo. Podes vê-lo em vídeo ou 
trazer a pessoa para o set e 
conversar com ele - as pessoas são 
maravilhosamente excêntricas e 
fantástica. Sinto-me mais livre 
a interpretar uma pessoa real 
porque sei que não é o meu ego a 
fazer as escolhas”.
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JAMES MANGOLD

A carreira do realizador norte-
americano James Mangold não 
é categorizável por género ou 
tema. Entre comédias, filmes de 
ação, retratos biográficos e até de 
super-heróis, as obras do cineasta 
são muito diferentes entre si. 

O realizador e argumentista 
assinou a sua primeira longa-
metragem, «Heavy», em 1995, 
e surpreendeu, pouco tempo 

depois, com «Vida Interrompida» 
(1999), que rendeu o Óscar 
de Melhor Atriz Secundária a 
Angelina Jolie. Depois de uma 
história muito forte, focada em 
distúrbios mentais, Mangold 
passou para uma comédia 
romântica com viagens no tempo 
em «Kate e Leopold» (2001) e 
viria a ficar novamente ribalta 
por «Walk the Line» (2005), 
uma obra nomeada para cinco 
Óscares, ganhando na categoria 
de Melhor Atriz Principal, para 

ambiência, pelo que não julgava 
que iria realizar um filme sobre 
corrida de automóveis: “O meu 
trabalho é contar uma história, 
quer tenha lugar numa corrida, 
no Velho Oeste ou em Manhattan, 
seja de época ou uma comédia… 
As principais coisas pelas quais 
estou interessado na história são 
bastante consistentes de filme 
para filme e sinto que tive muita 
sorte de ter passado de género 
para género, porque continuo 
a aprender. Acho que isso me 

torna um cineasta mais rico”. 
Mangold salienta também que 
não conhecia esta história em 
particular sobre a edição de 1966 
de Le Mans ou Ken Miles, tendo 
tido contacto com o tema apenas 
quando leu o argumento, escrito 
por Jez Butterworth, John-Henry 
Butterworth e Jason Keller.

Na sua abordagem à narrativa, 
Mangold queria sobretudo 
retratar o que os pilotos sentem 
ao volante e passar todas essas 

emoções para o espectador. As 
corridas de automóveis já são 
muito conhecidas por todos, 
mas mais numa visão televisiva 
ou até de videojogo. O cineasta 
pretendia mostrar a corrida de 
forma diferente, mais real, como 
explica: “Queríamos realmente 
que o espectador sentisse a 
claustrofobia do cockpit e a 
velocidade e o perigo, bem como 
experienciar a corrida de uma 
forma que não se assemelhasse à 
cobertura televisiva”.

Reese Witherspoon. Entre outros 
filmes do seu portefólio, destaca-
se também «Logan» (2017), sobre 
o mutante Wolverine, num filme 
de super-heróis muito elogiado 
e que se aparta das típicas 
características do género, tendo 
recebido a nomeação para o Óscar 
de Melhor Argumento Adaptado. 

«Le Mans ‘66: O Duelo» é o 
novo desafio do cineasta, que 
conta que é a história que lhe 
interessa, independentemente da 
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20 ANOS DA FESTA DO CINEMA 
FRANCÊS

3 FILMES 3 REALIZADORES 3 MOMENTOS  

«Alice e o Presidente» (2019)
de Nicholas Pariser

Ao fim de 30 anos duma vida 
dedicada à causa pública, o autarca 
socialista de Lyon, Paul Théraneau 
deixa de ter ideias. A solução passa 
por contratar alguém para ajudá-lo 
a encontrar novas políticas. Alice 
Heimann, formada em Letras na 
prestigiada Oxford, é a escolhida 
para ser uma assessora muito 
especial. Um tema premente - a 
crise no partido socialista francês e 
a ausência de perspetivas de futuro 
à esquerda e à direita do espetro 
político. Alice, jovem graduada em 

São três registos distintos, versando 
três dimensões específicas - no 
primeiro caso, a política, no segundo 
a literatura e no terceiro a Medicina 
– com resultados desiguais mas 
com uma ambição de chegar a um 
público mais alargado. Refletem uma 
preocupação notada nesta 20ªedição 
da Festa do cinema francês: a 
diversidade de géneros e conteúdos 
temáticos.
 SÉRGIO ALVES

Oxford em Filosofia, com pouca 
experiência profissional (deu apenas 
umas aulas) é convidada para uma 
tarefa insólita: ajudar o Presidente 
da câmara da cidade de Lyon, numa 
crise de ideias políticas. Será que a 
jovem licenciada vai conseguir dar 
ideias?

Esta França parece já não ter nada 
que una as pessoas, um desígnio 
comum, restam as memórias da 
resistência à ocupação nazi mas isso 
não distingue a esquerda e a direita 
democráticas, apenas as diferencia 
da extrema-direita. São necessárias 
novas abordagens, novas linhas de 

ação (daí o aparecimento de Emanuel 
Macron e do seu movimento “En 
marche”.

A relação entre Alice e o “Maire” de 
Lyon, numa composição soberba de 
Fabrice Luchini, vai-se consolidando 
e num encontro fora de horas 
discutem que rumo deve seguir 
a França e em última instância a 
humanidade: a via é a do progresso 
mas com uma forte preocupação 
ecológica pois os combustíveis 
fósseis são limitados na perspetiva 
de Alice em paralelo com a 
desconfiança de Paul Théraneau em 
relação à opinião dos especialistas 

Numa edição de celebração, a Festa 
do cinema Francês revelou três 
novos cineastas em três momentos 
de afirmação da pujança da indústria 
do cinema gaulesa: «Alice e o 
Presidente» (2019) reflete sobre a 
crise de ideias na esquerda francesa 
e é assinado por Nicholas Pariser; 
«A Biblioteca dos Livros rejeitados» 
(2019) mergulha no mundo da 
literatura e dos escritores e é 
realizado por Rémi Bezançon e «Os 
Caloiros de Medicina» (2018) revela 
as vicissitudes do ingresso no curso 
de Medicina pela mão de Thomas 
Lilti.  

ALICE ET LE MAIRE 
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pois, segundo o autarca, a Politica é 
como a “música ou a pintura. É a vida 
toda, a todo o momento e a todo o 
tempo”. 

Precisamente, é a partir daí que 
as tarefas de Alice vão crescer, o 
seu envolvimento profissional e 
pessoal aumenta e vai ter de lidar 
com o cinismo e a burocracia dum 
gabinete municipal e político. Alice é 
desafiada a chefiar um gabinete para 
celebrar os 2500 anos da cidade, uma 
sequência durante a qual nem os 
meios mais avançados da tecnologia 
parecem disfarçar a ausência de 
pensamento sobre a cidade e seu 
futuro - a personagem Patrick Brac é 
glosada de forma divertida – ironia 
política bem gizada.
«Alice e o Presidente» (2019) é 

um excelente filme, na boa linha 
do chamado cinema “intelectual” 
francês recheado de referências 
literárias e máximas do pensamento 
político carregadas de significado 
(George Orwell, Jean Jaques 
Rousseau). Os diálogos entre a dupla 
de protagonistas são deliciosos 
e muito bem escritos, revelam 
inteligência e colocam questões 
decisivas não apenas sobre o futuro 
do partido socialista francês como 
de toda a esquerda europeia. Acima 
de tudo, o filme revela um olhar 
particular do realizador Nicolas 
Pariser além dum domínio da 
linguagem cinematográfica, com 
uma narrativa fluída e um ritmo 
certo, economia de planos e uma 
direção de atores acertada, em 
especial da dupla de protagonistas. 

As suas preocupações com o rumo 
da política em França não são 
recentes e o antigo crítico de cinema 
da revista francesa «Sofa» dedicou 
obras anteriores a temas análogos: 
a primeira curta-metragem «Le 
Jour oú Ségolène a gagné» (2008) e 
a média metragem «La République» 
(2009). Mais do que uma reflexão 
sobre a política, este é um filme 
«político» que vai agitar consciências 
e foi seguramente um dos melhores 
momentos desta 20ªedição da Festa 
do cinema francês. 

«A Biblioteca dos Livros 
Rejeitados» (2019)
De Rémi Bezançon

Rémi Bezançon é um realizador 
conhecido em França mas ainda por 

descobrir entre nós e «A Biblioteca 
dos Livros Rejeitados» (2019) é 
uma excelente apresentação para 
os espetadores portugueses. Esta 
comédia dramática leva-nos ao 
mundo da literatura no seio da qual 
uma jovem editora descobre numa 
biblioteca perdida da Bretanha um 
manuscrito único. A sua qualidade 
e origem anónima transformam-no 
num best-seller. O problema está na 
autoria da obra: é atribuída a Henri 
Pick, o dono de uma pizzaria local, 
falecido anos antes.

Fabrice Luchini, num registo 
delicioso de crítico literário 
insuportável que se tornou um cínico 
numa profissão em vias de extinção, 
apresenta um programa de televisão 
onde destrói os sonhos dos jovens 

escritores, vai procurar desvendar 
este mistério. Quem escreveu esta 
obra-prima? Uma história de amor 
que coloca em paralelo a vida do 
escritor russo Alexandre Pushkin.

A dúvida sobre a autenticidade 
do falecido criador da obra nasce 
durante o habitual magazine 
literário onde estão presentes a 
editora, a viúva de Henri Pick e a 
filha deste. Aí tudo corre de forma 
surpreendente pois o apresentador 
e crítico questiona a verdade sobre 
o autor da obra e os convidados 
ficam incomodados. Jean Michel 
Rouche acaba por ser abandonado 
pela mulher, ir dormir para um 
hotel onde sonha com o poeta russo 
e aí decidir a demanda da sua vida: 
confirmar a autenticidade da obra e 

pesquisar sobre a verdadeira origem 
da obra. Percorre editoras e seus 
arquivos, bibliotecas. Indaga junto 
de professores de literatura até 
viajar para Bretanha com o objetivo 
de descobrir mais aspetos sobre a 
vida do falecido. Visita a casa de 
Henri Pick, pesquisa na cozinha 
do estabelecimento onde o falecido 
trabalhava numa pizzaria agora 
transformada em creperia. É uma 
investigação obsessiva que o leva 
a perder a carreira, a reputação e 
a mulher num universo literário 
marcado pela hipocrisia e cinismo. 
Apenas uma pessoa o ajuda: a filha 
do falecido Henri Pick.
Comédia dramática recheada 
de momentos bem divertidos e 
piadas inteligentes (como a da 
pizza em homenagem a Estaline 

A BIBLIOTECA DOS LIVROS REJEITADOS
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com pimentos vermelhos) 
assente num argumento hábil, 
escrito pelo realizador, com um 
ritmo trepidante e recheado de 
surpresas. Por vezes, a narrativa 
deslumbra-se com a premissa 
original e escolhe caminhos mais 
óbvios, outras vezes deixa-nos 
inquietos e curiosos acerca do 
verdadeiro autor da obra perdida 
naquela pequena biblioteca da 
Bretanha. Todavia, o que mais 
se destaca nesta «Biblioteca dos 
Livros rejeitados» (2019) é o tom 
de mistério, sugerido por uma 
banda sonora adequada e por uma 
gestão inteligente dos momentos 
de  avanço e recuo na resolução 
do enigma. É, enfim, uma ode aos 
livros e à leitura, quando ler livros 
é uma raridade numa França “onde 

há mais escritores que leitores” 
como brinca uma editora no filme. 
Rémi Bezançon cuja primeira longa 
metragem «Ma vie en l’air» (2005) 
foi nomeada aos prémios César e que 
teve no filme seguinte um enorme 
impacto junto do público gaulês 
com «Le Premier Jour du reste de 
ta vie» (2008) apresentou este novo 
trabalho numa sessão da 20ª Festa 
do Cinema Francês, na sala principal 
do cinema São Jorge, em Lisboa e, 
entretanto, teve estreia comercial 
nas salas portuguesas.

«Os Caloiros de Medicina» (2018)
De Thomas Lilti 

É sabido que tirar a licenciatura em 
Medicina não é tarefa fácil. Antoine 
vai começar pela terceira vez o 

primeiro ano do curso e Benjamin 
acaba de terminar o liceu. Num 
ambiente altamente competitivo e 
com noites seguidas a fixar nomes 
e definições, perseguindo o mesmo, 
os dois vão trabalhar em conjunto 
e tornar-se amigos nesta dura 
admissão à vida académica.

A competitividade entre os alunos 
mas igualmente a entreajuda entre 
alguns deles nesta atmosfera duma 
faculdade de medicina. As praxes, 
a relação com os professores, as 
aulas, os testes, longas horas na 
biblioteca, as sebentas intermináveis 
num curso onde a capacidade de 
memorização é fundamental e 
levada até às últimas consequências. 
A experiência pessoal do realizador e 
médico Thomas Lilti foi decisiva para 

concretizar este projeto: filmar o ano 
inicial dum curso de medicina. Os 
seus filmes anteriores - «Hippocrate» 
(2014), «Médecin de Campagne» 
(2016) - já revelavam um interesse 
particular pela Medicina e foram 
exibidos durante a Festa deste ano 
em conjunto com uma masterclass na 
faculdade de medicina de Lisboa.

Mas voltemos ao filme: a relação 
entre Benjamin e Antoine cedo se 
desenvolve nos bancos da faculdade 
mas logo se percebe que a vocação 
do primeiro, filho de médico, não 
corresponde à determinação e 
vontade do segundo em concluir 
o curso. Os exames nacionais, os 
“anais”, onde milhares de alunos de 
medicina de toda a França prestam 
provas, vão pôr à prova a relação de 

amizade entre os dois: o “repetente” 
Antoine fica mal colocado nas listas 
e abaixo do amigo Benjamin. A 
tensão entre os dois cresce até ao 
afastamento pois enquanto um 
alimenta as hipóteses de continuar 
no curso, o outro começa a duvidar 
das suas hipóteses num futuro 
profissional como médico. A questão 
decisiva coloca-se aqui: será que nem 
todos podem seguir as carreiras 
que tanto desejam e, no caso da 
medicina, apenas aqueles com 
antecedentes na profissão, embora 
sem grande vocação, podem ter 
êxito neste “campo” profissional, 
ou aqueles “que sabem os códigos” 
como uma personagem destaca 
durante o filme. É uma velha 
questão sem uma resposta fácil, 
e também não é neste filme que a 

vamos encontrar. Tudo isto filmado 
com enorme competência e de forma 
escorreita, cumprindo os desígnios 
que persegue – repito, mostrar como 
são os primeiros tempos dum curso 
superior. Revelando um domínio 
da técnica e ideias interessantes - 
repare-se no contraste dos planos 
gerais de grande amplitude dos 
anfiteatros ou das salas de exame em 
contraste com os planos apertados 
do pequeno quarto de Benjamin. 
Enfim, acima de tudo, «Os Caloiros 
de Medicina» (2018) é um hino à 
amizade gerada no seio duma feroz 
concorrência por um “lugar ao 
sol” numa das áreas mais difíceis 
e exigentes da universidade: a 
Medicina.

OS CALOIROS DA MEDICINA 
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Como surgiu a ideia para este 
seu filme?
ANNE FONTAINE: A ideia foi a 
de concretizar um retrato de 
uma mulher jovem que tivesse a 
liberdade na descoberta da sua 
sexualidade, e fazer isso através 
da experiência. Queria com isso 
encontrar uma personagem 
moderna que fosse ao encontro 
do seu desejo. Também pretendia 
misturar com o conto da Branca 
de Neve, preenchê-lo com ironia e 
com isso unisse as duas vertentes 
numa só narrativa. Foi uma 
maneira de fazer algo leve, mas ao 
mesmo tempo profunda.

Em «Branca como a Neve» foi 
a forma que encontrou para 

da comum libertinagem, a 
realizadora de obras como «Agnus 
Dei: As Inocentes» e o australiano 
«Paixões Proibidas» provoca o 
espectador com o seu amoral conto 
que reúne luxúria, convivência e 
juventude.

Com Lou de Laâge e Isabelle 
Huppert como a “princesa” e a 
“rainha”, «Branca como a Neve» é 
um dos títulos gauleses a marcar 
presença em território português, 
com o apoio da Festa do Cinema 
Francês. HUGO GOMES

devolver a carnalidade hoje 
perdida do original conto dos 
irmãos Grimm.
AF: Sim. “Branca de Neve” é um 
conto original, a história de uma 
mulher que está ao serviço de sete 
pequenos homens, porém, não me 
virei para essa subserviência, segui 
pela sua face lúdica. Queria através 
deste conto formar a personagem 
de uma mulher que possa 
assumir não só uma relação (não 
ficando restringida ao príncipe 
encantado), mas várias, e não 
reduzir isso a uma “prostituta”. 
Ao invés de tal, atribuir-lhe uma 
iniciativa romântica.

Ao contrário do conto, na sua 
versão de “Branca de Neve”, 

os ditos anões são ‘príncipes’ 
que vão preenchendo o ‘eu’ da 
protagonista.
AF: Sim, com as fragilidades de 
cada um. Porque esses “príncipes” 
são frágeis, têm todos uma certa 
originalmente, mas no fundo, 
todos são casos perdidos. De 
certa maneira, ela dá-lhes um 
certa positividade nas suas 
respetivas vidas. Por outro lado, 
eu brinco com a psicologia desses 
“rapazes”, tendo base na psicologia 
definida dos originais anões, 
porque todos nós temos uma 
estabelecida imaginação do que 
eles são tendem em conta a versão 
do conto e a relação que se tem 
com ele. Contudo, com a minha 
Branca de Neve, ela não deseja ser 

Os contos ainda se revelam como 
uma forma nossa de encarar o 
Mundo e os seus ditames. Para 
a realizadora francesa Anne 
Fontaine foi com o conto de fadas 
o rascunho que precisava para 
abordar a emancipação e liberdade 
sexual na mulher. O alvo foi a 
“Branca de Neve”, a tão célebre 
narrativa dos irmãos Grimm.
Porém, ao contrário do imaginário 
refém da versão da Disney, 
Fontaine transforma a história 
da princesa que coexiste com 
sete anões de personalidades 
diferentes num enredo de uma 
mulher que descobre a utopia 
numa relação a sete. Longe 
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a servente, mas a noiva de cada 
um deles, não desejado com isso 
escolher um, mas possibilitar uma 
certa utopia amorosa onde os sete 
estariam na sua vida. Não queria 
reduzir uma Branca de Neve a 
somente um príncipe.

Quanto à Branca de Neve, 
explique o porquê que decidiu 
tornar a atriz Lou de Laâge 
na sua “princesa”? O que 
encontrou nela?
AF: Trabalhei com ela em «Agnus 
Dei: As Inocentes», e vi nela 
uma certa pureza, isento de 
maquiavelismo, artimanhas e sem 
contornos de predadora. E Lou 
de Laâge é uma atriz em que se 
encontra uma beleza rara nos dias 
de hoje, é expressiva, move-se bem 
e dança também muito bem, tudo 

isso traz uma certa singeleza que 
não fará pensar em vilanias em 
relação à sua figura.

Isabelle Huppert interpreta a 
rainha perversa, e no seu filme, 
assim como no conto, ela sente 
inveja da jovialidade de Branca 
de Neve. A minha questão é um 
pouco hipotética, se este filme 
fosse feito à 30 anos atrás, 
escolheria Huppert para ser a 
sua Branca de Neve?
AF: Uma Branca de Neve 
demasiado fria. [risos] A sério, 
se eu quisesse uma Branca de 
Neve fria e a escolhesse para 
o papel, ela seria duplamente 
fria devido sobretudo à sua 
personalidade. Isabelle Huppert 
é uma das poderosas (se não a 
mais poderosa) atriz francesa 

da atualidade, mas é um tipo de 
atriz que nos dá uma sensação 
de distância, não do tipo em 
que chegamos perto e que 
perguntamos: “Olá, como estás?”. 
[risos] E para o papel de Branca de 
Neve era pretendido uma mulher 
“suave” até porque temos um 
estúpido preconceito de que uma 
mulher com várias histórias não 
é … como hei de dizer … limpa, 
sabes? Se fosse um homem, tal era 
absolutamente normal.
De momento esta dita poligamia 
emocional é uma espécie de 
feminismo, até porque vivemos 
dias alicerçados a um forte 
e desvairado “politicamente 
correto”. Como forma de o evitar, 
localizei esta história num lugar 
imaginário. Uma fantasia.
Quando apresentei este filme nos 

EUA, eles riram, encararam-no 
como uma comédia, uma comédia 
cruel. De certa forma não estavam 
incorretos, porque existe uma 
crueldade na composição destas 
personagens, principalmente na 
da Isabelle Huppert. Ela é uma 
mãe que sente inveja desta dita 
jovialidade porque a sua própria 
“luz” está-se a apagar, e Huppert 
consegue trazer a esta mesma 
personagem não os traços de uma 
feiticeira como no conto, mas mais 
humana.

Visto que referiu o 
“politicamente correto” nos 
dias de hoje e o facto do seu 
filme presenciar a emancipar 
de uma mulher, como vê esta 
dita “libertação” num Mundo 
que parece engolido num novo 

puritanismo?
AF: O Mundo de hoje está a 
enfrentar uma obsessão que é 
legítima, existe muitas mulheres 
que são mal-tratadas nos mais 
diferentes países, nas mais 
diferentes culturas e classes, 
como também nas ditas famílias 
tradicionais e não somente nas 
mais pobres. Mas, fora isso, tudo 
se tornou tão moral, intenso, 
transgressivo, elementos que me 
fizeram querer um filme livre, sem 
juízos morais, amoral. É triste, 
que as audiências atuais não 
tem a inteligência para trazer a 
moralidade consigo e que esperam 
que os filmes o façam por eles.
Hoje em dia, os produtores me 
dão cada vez mais livros e guiões, 
e grande parte deles são tão 
antiquados.

Sobre novos projetos? Quer 
falar do seu próximo filme, a 
adaptação do livro de Hugo 
Boris, “Police”?
AF: Falar, não quero. [risos] Mas o 
que posso dizer é que é um filme 
metafísico sobre três policiais 
que vão ter uma experiência e 
tanto quando tentam escoltar um 
homem que vai ser deportado para 
o Turquestão. O livro de Hugo 
Boris é muito interessante. No 
elenco terei Omar Sy e Virginie 
Efira que serão dois dos três 
policiais que se interiorizarão 
a culpa nesta viagem, será algo 
bergmaniano. Uma viagem que 
mudará as suas vidas.  
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OS CALOIROS DA 
MEDICINA

Sendo licenciado em Medicina, 
quando é que descobriu a 
vocação para o Cinema?
THOMAS LILTI: Descobri essa 
vocação de cinema antes de 
começar a estudar medicina. 
Desde do primeiro ano de estudo 
de medicina, o cinema sempre 
fez parte de uma secção paralela 
da minha vida. Assim realizei e 
escrevi curtas-metragens e uma 
primeira longa que nada tinham 
a ver com o mundo de medicina, 
só com «Hippocrate: Verdade e 
Consequência» é que me apercebi 
o quanto poderia usufruir dessa 
minha experiência e abordar os 
dois mundos numa só realidade.

e agora retomando num pesadelo 
para estudantes, “Os Caloiros da 
Medicina”. Protagonizado por 
Vincent Lacoste e William Lebghil, o 
filme desvenda uma realidade longe 
de muitos, a constante batalha de 
jovens que abdicam as suas vidas 
para conseguir por fim, serem 
médicos.
Thomas Lilti apresentou a sua mais 
recente obra na Festa do Cinema 
Francês, onde fez uso do festival 
para se afirmar como um dos 
mais metódicos e interessantes 
realizadores franceses da atualidade. 
A METROPOLIS falou com o cineasta 
sobre as suas paixões e biografias. 
HUGO GOMES

O facto de abordar a medicina 
nos seus filmes não é uma 
espécie de segurança?
TL: Sinto uma certa legitimidade 
enquanto médico para abordar 
tais assuntos. Conheço bem este 
mundo. Este é o meu mundo. Nos 
meus filmes, o facto de conhecer 
minimamente os bastidores da 
medicina ajuda-me imenso a criar 
estas histórias e personagens 
credíveis.

Quanto a essa legitimidade, 
você é muito crítico em 
relação a outras produções de 
medicina? Por exemplo, com o 

«Serviço de Urgências» ou «A 
Anatomia de Grey»?
TL: Aceito muito bem o facto do 
mundo médico ser um pretexto 
ou assunto para a ficção, e nela 
ocorrer as mais diferentes intrigas, 
sejam elas romances, thrillers, 
comédias ou até mesmo algo 
político. O que faço é devolver este 
cenário à sua realidade possível no 
grande ecrã para também contar 
histórias mais terra-a-terra, mas 
nem por isso menos romanescas.

Não querendo mencionar 
“autobiográfico”, existe algo 
de muito pessoal e vivido neste 
«Os Caloiros da Medicina»? 

Médico de profissão, cineasta de 
coração. Thomas Lilti estudou e 
conseguiu formar em medicina, 
mas apesar de todo o seu esforço e 
dedicação, não foi esse o caminho 
escolhido, ao invés disso foi a 
paixão paralela - o Cinema – que 
o conquistou verdadeiramente. Aí 
surgiu uma espécie de utopia entre as 
suas duas vocações, a compensação 
propriamente dita.

Lilti aborda medicina nas 
suas produções, desde a sua 
segunda e bem-sucedida longa-
metragem, «Hippocrate: Verdade 
e Consequência», até ao «Médico 
da Província» com François Cluzet 
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Você viveu isto?
TL: Sim, o filme foi muito inspirado 
na minha experiência. É próximo 
daquilo que vivi. Estes alunos estão 
numa competição constante que 
está completamente desligada do 
que é verdadeiramente estudar 
medicina e do que é ser médico. 
Uma verdadeira consequência na 
maneira como futuros médicos 
exercerão o seu trabalho. Este 
primeiro ano é um tensão que 
altera o estado de qualquer 
estudante. Todos os médicos 

passaram por esta “tortura”.

Tendo isso em mente, 
identifica-se com a personagem 
de Vincent Lacost?
TL: Nem por isso, a personagem que 
mais se aproxima de mim é o de 
William Lebghil, o Benjamin. Aliás 
todos os personagens dos meus 
filmes chamados Benjamins são de 
uma forma, ou de outra, projeções 
minhas nestas histórias. É por 
isso que a produtora denomina 
de Les Films de Benjamin. 

No «Hippocrate: Verdade e 
Consequência», a personagem de 
Vincent Lacost é Benjamin, por 
exemplo. [risos]

E em relação ao trabalho com 
Lacost? É a segunda vez que 
trabalha com o ator, e bem 
sabemos o quanto ascendente 
ele está a tornar-se na 
indústria francesa.
TL: Quando o «Hippocrate: Verdade 
e Consequência» foi lançado, Lacost 
tinha somente 18 anos, não era 

o ator que hoje detém esta fama. 
Eu o vejo como irmão mais novo, 
e a escolha dele para «Os Caloiros 
da Medicina» não foi pelo seu 
ascendente prestígio, apesar de 
reconhecer isso, mas uma decisão 
que veio do coração.

E é verdade que «Hippocrate: 
Verdade e Consequência» 
tornou-se numa série 
televisiva. Como foi 
transformar o filme nesse 
formato de seriado?

TL: O facto de transformar o filme 
numa série dá-me a possibilidade 
de inserir e desenvolver mais 
personagens, elaborar novas e mais 
histórias, tudo numa temporada 
condensada a 8 episódios 
transmitido no Canal+. A série 
foi um sucesso e devido a isso 
estamos a preparar uma segunda 
temporada.

Já me respondeu parte da 
minha próxima pergunta 
[risos]. Quanto a novos 

projetos?
TL: Como disse, a segunda 
temporada de «Hippocrate» que 
irá arrancar em janeiro. Estou 
ainda a preparar dois filmes, 
um que novamente remexe no 
mundo da medicina e o outro, 
o qual abordarei o universo da 
educação, os professores e de 
onde a aprendizagem acontece no 
secundário e no liceu.

 114  115METROPOLIS NOVEMBRO 2019 METROPOLIS NOVEMBRO 2019



E N T R E V I S TA

M
A

T
H

IE
U

 S
A

PI
N

FI
N

N
EG

A
N

 O
LD

FI
EL

D
 

E
N

T
R

E
V

IS
TA

LE POULAIN 

ano nos mostra o que de melhor 
está a acontecer em terras de 
Macron, a próxima personagem 
na mira do desenhador/realizador, 
que traz ainda a exposição 
homónima à Fnac-Chiado.  
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Quem lhe propôs a realização 
deste filme?
Mathieu Sapin: Os produtores: 
Stéphane Bartonné, das Pyramides 
Productions. É a minha primeira 
longa metragem pois eu sou 
desenhador, faço banda desenhada 
política. Em 2012 fiz parte da 

bela mas pérfida mulher, que 
utiliza o estagiário da campanha 
para a sua ascensão ao poder. Entre 
golpes baixos e traições, o noviço 
Arnaud aprenderá a defender-
se na selva da politica enquanto 
ele próprio vai ascendendo até à 
posição mais invejada. Um filme 
inteligente, mordaz, realista, e 
assumidamente político, com a 
leveza e profundidade que só o 
humor consegue transmitir. A 
METROPOLIS  falou com realizador 
e protagonista no dia da ante 
estreia na 20ªa edição da Festa 
do Cinema Francês, que a cada 

equipa de François Hollande …
 
Como conseguiu isso?
MS: Antecipei-me bastante, esse é 
o segredo para se conseguir alguma 
coisa; e depois…as pessoas encaram 
a BD como algo inofensivo. Disse 
que era para uma pesquisa para 
um livro e concordaram. Voilá. 
Mas fizemos um contrato moral 
segundo o qual eu só poderia falar 
sobre o que presenciei após as 
eleições. Posteriormente fiz um 
livro chamado "Le Chateaux" [O 
Castelo] para o qual andei dois anos 
a caminhar para o Palácio do Eliseu!

Então é alguém muito 
conhecido no Eliseu! 
MS: Sim, sou, de facto …(risos)

Teve a colaboração de políticos 
importantes: por exemplo 
do Alain Jupé [ex primeiro 
ministro de França nos anos 
90], do próprio Presidente 
Macron…
MS: Sim, sim, não têm medo de 
mim, e no entanto todos têm uma 
certa aversão à política! 

Este filme é uma crítica ao 
mundo da política?

Mathieu Sapin (MS) é um dos 
mais reputados desenhadores 
de BD em França. Em 2012 
decidiu acompanhar in loco 
a campanha do ex presidente 
François Hollande, experiencia 
que o viria a inspirar nesta 
comédia onde com a maestria 
rara para um debutante em longa 
metragem, retrata com lente 
caricatural os personagens que 
maquiavelicamente se movem nos 
bastidores do mundo impiedoso 
da politica caseira. O jovem 
desempregado Arnaud (Finnegan 
Oldfield/FO) é iniciado por uma 
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MS: EO que eu quis fazer foi uma 
crítica realista. E nem vale a pena 
exagerar muito pois as coisas já são 
ridículas o suficiente. De facto, é 
uma constatação. 

Mas o que nos mostra no filme 
– golpes baixos, as traições, o 
assédio sexual- presenciou tudo 
isso?
MS: Sim, tirando o assédio sexual; 
mas ele existe nesse meio, sim.

Finnegan Oldfield, a sua 
personagem tem pontos 

de contacto com a sua vida 
pessoal? Começou como actor 
aos 15 anos…
Finnegan Oldfield: Um pouco. A 
verdade que no mundo do cinema 
há sempre alguém que te dá apoio, 
têm cuidado contigo, podes ser um 
poulain do cinema, fazes um ou 
dois erros, mas depois estendem-
te o  tapete vermelho,  também é 
mundo de tubarões!

Então utilizou a sua experiencia 
pessoal para compor o Arnaud?
MS: O Finnegan assistiu a 

conferências de imprensa, à 
saída do Conselho de Ministros, 
conheceu o François Hollande…
FO: O que é realmente paralelo 
com a minha iniciação no cinema 
é que eu não conhecia nada 
do mundo da política, era-me 
completamente estranho.

Como se conheceram?
FO: Não nos lembramos bem, era 
de noite (risos)
MS: O cenógrafo Noé Debré falou-
me do Finnegan e após o casting 
decidimos muito depressa que 

seria ele. Quando me telefonou 
(eu estava em Lisboa nesse dia, em 
Belém) a dizer que sim e me avisou 
que não sabia nada sobre política, 
pensei "é isso mesmo que eu quero".

Mathieu Sapin pensa que 
este filme se poderia aplicar 
à política portuguesa [o 
realizador é casado com 
uma lisboeta e vem muito a 
Portuga]?
MS: Há certas particularidades 
que são francesas: por exemplo, no 
filme o Presidente é uma mulher 

precisamente para combater 
essa misoginia, é uma sugestão. 
Além do que nós franceses somos 
paradoxais, fizemos a revolução 
francesa mas adoramos certos 
aspectos da monarquia.

Pensam voltar a trabalhar 
juntos?
MS: Não sei mas gostaria. Apesar 
de o humor ser a minha linguagem 
natural, gostaria de ter o Finnegan 
num papel mais negativo, ele 
é capaz de fazer tantas coisas 
diferentes.

Somos todos Arnaud?
MS: Quisemos fazer uma alegoria 
à infância. Quando nos tornamos 
adultos, deixamos de ser ‘cândidos’ 
e eu prefiro esta palavra a 
naïve, pois o cândido conserva a 
esperança apesar dos pontapés que 
a vida lhe dá. No final do filme não 
sabemos se o Arnaud se irá tornar 
um tubarão ou não. É também 
uma alegoria ao mundo animal, 
daí haver tantos apodos animais 
(poussain, poulain, chien, rocain, 
etc) pois trata-se de uma selva.

MATHIEU SAPIN 
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 O ator Edward Norton nasceu numa família abastada 
de Boston, Massachusetts, filho de um promotor 
federal e de uma professora de inglês. Foi o mais velho 
de três irmãos e cresceu na comunidade multicultural 
e progressiva de Columbia, Maryland, que foi fundada 
pelo seu avô.
 
Norton era uma criança inteligente e séria, começando 
a atuar com 5 anos de idade. Durante a infância e a 
adolescência combinou o ensino de artes de palco com a 
prática de basquetebol, e ingressou em Yale para cursar 
astronomia, história e japonês, nunca desistindo de 
representar durante o ensino superior

Após formar-se, em 1991, Norton mudou-se para o 
Japão, onde trabalhou para a empresa do avô dedicada 
ao ramo imobiliário, e mudou de rumo quando regressou 
a Nova Iorque, em 1994, dedicando a sua atenção à 
representação.
 

Trabalhou como empregado de mesa e apareceu em 
várias produções fora da Broadway, foi escolhido pelo 
célebre dramaturgo Edward Albee e, posteriormente, 
ganhou lugar na Signature Theatre Company de Nova 
Iorque.

Enquanto isso, os produtores de um filme policial 
de Hollywood procuravam por um jovem ator para 
contracenar com Richard Gere. Leonardo DiCaprio 
abdicou do papel e foram auditados 2.100 atores que não 
conseguiram capturar as sutilezas de um rapaz sulista, 
aparentemente inocente e à beira da insanidade.

Norton apareceu para uma audição, exibindo um 
sotaque impecável e dizendo aos diretores de casting 
que era do leste do Kentucky. Durante a audição, 
agachou-se num canto e decidiu dar ao jovem uma 
gaguez, impressionando a equipa de produção. Norton 
foi imediatamente escolhido para integrar o elenco de 
«A Raiz do Medo» (1996), de Gregory Hoblit, e ficou com 

CLUBE DE COMBATE

O ATOR DE PERSONAGENS INTELIGENTES 
E COM DISTÚRBIOSEDWARD NORTON

Já foi nomeado para três Óscares, filmou com Wes 
Anderson, Alejandro González Iñárritu, David 
Fincher, Woody Allen e Spike Lee. Realizou dois 
filmes, o mais recente é o policial «Os Orfãos de 
Brooklin» que chega agora aos cinemas nacionais. 
TIAGO ALVES
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os créditos de dar mais visibilidade a este filme sobre 
um seminarista que é acusado de matar um padre. 
Ele ganhou um Globo de Ouro e a primeira de três 
nomeações para o Óscar de melhor ator secundário.
 
Em relação ao seu sucesso prematuro no filme, Norton 
comentou que "o poder da revelação sobre a personagem 
realmente deveu-se, em parte, ao facto de as pessoas não 
terem absolutamente nenhum conhecimento prévio 
sobre mim. Eles não tinham motivos para esperar 
uma voz diferente ou algo diferente daquilo que viram 
inicialmente". Por causa da vitalidade e importância 
desse momento de "revelação", Norton optou por 
permanecer o mais reservado possível em relação à sua 
vida pessoal, de forma a não estragar a frescura dos 
seus retratos.

Entre as presenças em peças teatrais e a sua primeira 
aparição em cinema o ator tornou-se conhecido e 
reconhecido e foi convidado para vários papéis sérios. 
Ele encantou o público, cantando e dançando em 

«Toda a Gente Diz que te Amo» (1996), de Woody 
Allen, e interpretou um advogado leal que defendia o 
pornógrafo «Larry Flint» (1996), no controverso filme 
de Milos Forman.

O seu sucesso neste três filmes coincidiu com um 
momento atribulado da sua vida pessoal, devido 
à relação que manteve com  Courtney Love, com 
quem contracenou em «Larry Flint», e à morte, quase 
simultânea, do seu avó e da sua mãe.
 
A superação da tragédia sucedeu através do trabalho 
no cinema com um papel secundário em «Rounders – A 
Vida é um Jogo» (1998), de John Dahl, contracenando 
com Matt Damon, e através de uma atuação feroz do 
neofascista Derek Vinyard  em «América Proibida» 
(1998) que lhe valeu a segunda indicação ao Óscar, 
desta vez na categoria de melhor ator. Norton 
demonstrou, novamente, a sua capacidade de assumir 
as transformações psicológicas uma personagem.

Foi essa habilidade que o tornou na escolha acertada 
para o papel intenso de um jovem tumultuoso sem 
nome em «Clube de Combate» (1999), de David Fincher, 
baseado no romance de estreia de Chuck Palanhiuk. 
É o papel de um jovem que finge estar doente para 
participar em grupos de apoio terapêutico e relacionar-
se com outras pessoas, acabando por conhecer Tyler 
Durden (Brad Pitt), o fundador do Fight Club, um 
grupo clandestino que procura uma libertação catártica 
através da agressão. O filme tornou-se um fenómeno de 
culto e colocou Norton na lista de atores classe A.
 
Nesta altura realizou o seu primeiro filme, «Sedutora 
Tentação» (2000), uma comédia romântica onde 
contracenou com Ben Stiller e Jenna Elfman, formando 
um triângulo amoroso incomum protagonizado por um 
padre e um rabino que se apaixonam pela melhor amiga.
 
As suas escolhas seguintes não foram nada brilhantes. 
«Sem Saída» (2001), de Frank Oz, permitiu-lhe 
contracenar com os consagrados Robert De Niro e 

Marlon Brando; em «Smoohy» (2002) juntou-se a Robin 
Williams numa comédia satírica de Danny DeVito sobre 
os altos e baixos dos programas infantis. Esteve no 
elenco de «Frida» (2002), de Julie Taymor, onde Salma 
Hayek interpretou a artista mexicana Frida Kalho. 
Em «Dragão Vermelho» (2002), de Brett Ratner, foi 
um agente do FBI que procura um serial killer com a 
pequena ajuda do conhecido assassino Hannibal Lecter 
(interpretado por Anthony Hopkins). O filme foi uma 
prequela pouco relevante do bem sucedido «O Silêncio 
dos Inocentes» (2002).

Este quatro filmes menores coincidiram com a 
presença no filme de Spike Lee «A Última Hora» 
(2002), onde interpreta um traficante de droga que 
revê a sua vida durante as 24 horas que antecedem o 
seu encarceramento. O projeto foi um sonho tornado 
realidade para Norton, que era fã do trabalho de Lee 
desde «Não Dês Bronca».

Após estes dois anos muito ativos, Norton abrandou o 

BIRDMAN
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ritmo e surgiu em papéis secundários em «Um Golpe 
em Itália» (2003) de F. Gary Gary (2003) e «Reino dos 
Céus» (2005), de Ridley Scott. "Eu não queria entrar em 
algo que não me entusiasmasse pensando apenas no 
rendimento", disse na altura à Entertainment Weekly.

Norton expandiu as suas competências noutras 
atividades. Em 2003, fundou a Class 5 Films e a empresa 
produziu «O Vale Proibido» (2005), de David Jacobson, 
um drama independente onde Norton interpretou um 
‘cowboy’ que muda para a Califórnia e se envolve com 
uma mulher rebelde (Evan Rachel Wood). A companhia 
também produziu «O Véu Pintado» (2006), de John 
Curran, um drama histórico que se passa na China 
durante uma epidemia de cólera. Norton interpretou 
um bacteriologista que descobriu que a sua esposa 
(Naomi Watts) está envolvida com outro homem (Liev 
Schreiber).

Voltando aos papéis principais, Edward Norton 
interpretou «O Ilusionista» (2006), de Neil Burger, 
sobre um mágico que usa os seus talentos para ajudar 
a mulher que ama (Jessica Biel). Norton passou por 
uma transformação para interpretar o cientista Bruce 
Banner, em «O Incrível Hulk» (2008), de Louis Leterrier. 
O filme tornou-se num sucesso financeiro na carreira do 
ator.
 
Norton surgiu ao lado de Colin Farrell no drama 
criminal «Orgulho e Glória» (2008), e assumiu o papel 
de produtor no documentário político da HBO, «By 
the People: The Election of Barack Obama» (2009) sob 
direção de Amy Rice e Alicia Sams, que acompanharam 
Obama durante dois e meio para fazer o filme.
 
Numa rara aparição em comédia, integrou o elenco 
de «A Invenção da Mentira» (2009) de Rick Gervais e 
Matthew Robinson. Seguiu-se «Stone – Ninguém é 

Inocente» (2010), de John Curran, com Robert De Niro, e 
uma incursão em «O Legado de Bourne» (2014), de Tony 
Gilroy, um dos filmes da série adaptada do universo das 
novelas de Robert Lundum.
 
Norton chegou ao cinema de Wes Anderson com dois 
papéis secundários em «Moonrise Kigdom» (2012) e 
«Grand Budapest Hotel» (2014). O ator destacou-se no 
elenco do filme «Birdman ou (A Inesperada Virtude 
da Ignorância») do mexicano Alejandro González 
Iñárritu onde interpreta um ator de teatro com um 
temperamento imprevisível e perturbador. Recebeu 
duas nomeações para o Óscar e o Globo de Ouro na 
categoria de ator secundário.
 
Já o vimos com Will Smith no drama «Beleza Colateral» 
(2016), de David Frankel, e em dois filmes animados, 
rodados no mesmo ano: «Salsicha Party» (2016), de Greg 
Tiernan e Conrad Vernon, e «A Ilha dos Cães» (2016), que 
marcou a sua terceira colaboração com Wes Anderson.

 Quase 20 anos após ter filmado a comédia romântica 
«Sedutora Tentação», ao lado de Ben Stiller e Jenna 
Elfman, Edward Norton regressou à cadeira de realizador 
em «Os Orfãos de Brooklin» (2019). É um policial que 
acontece em Nova Iorque, nos anos 1950, e junta um 
elenco impressionante: além do próprio Norton, surgem 
Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe.
 
A rodagem foi complicada e ficou marcada por um 
incêndio num dos cenários do filme, o porão de um ex-
clube de jazz do Harlem. Um bombeiro morreu e dois 
moradores processaram a produtora de Edward Norton, 
alegando que mantiveram equipamentos altamente 
inflamáveis no edifício.

GRANDE BUDAPESTE HOTEL
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AQUARELA

Portugal é um dos 
protagonistas do seu filme, em 
«Aquarela» deparamo-nos com 
as já míticas ondas gigantes da 
Nazaré. Tinha pensado filmar 
nesta zona durante a concepção 
do filme? 
Eu já estive em muitos países, 
mas só aqui senti estar no limite 
do mundo. Sempre quis fazer um 
filme em Portugal. Sempre quis 
presenciar o Oceano deste lado. 
Aqui sinto o perigo. Não sei bem 
o que dizer, possivelmente amo 
Portugal. 
Além disso, é curioso, porque a 

Começamos pelo lago Baikal, na 
Rússia, no seio de armadilhas 
“transparentes”, passando pelos 
titãs do gelo da Gronelândia, os 
icebergues que desmoronam no 
oceano gelado, com lugar para as 
tempestades da Flórida e ainda o 
agitado mar da Nazaré.

O realizador esteve presente em 
Lisboa para apresentar uma sessão 
especial do seu filme e demonstrar 
porque é que ambiciona ser 
um “Ronaldo nesta área”. A 
METROPOLIS esteve lá. 
HUGO GOMES

melodia da língua portuguesa é 
idêntica à russa, por vezes fico 
confuso, não sei se estou a ouvir 
português ou russo. É a mesma 
cadência, entoação, nós viemos de 
diferentes origens e mesmo assim 
somos tão semelhantes, presumo 
que seja fácil para um russo 
falar português [risos]. Eu estou 
apaixonado pelo vosso país!
Quando envelhecer e puder 
escolher um sítio para passar o fim 
dos meus dias, não será certamente 
o Mediterrâneo, mas aqui. 
Quando falamos de 
documentários, peço desculpa, 

de filmes sobre água, somos 
logo remetidos à ideia de uma 
obra relaxante e quiçá pacífica. 
«Aquarela» é o oposto disso 
tudo.
Nos últimos 10 anos foram feitos 
mais de 100 filmes sobre água, e 
isso, de certa forma, perturbava-
me. Porquê? Porque muitos destes 
realizadores filmam a água ou 
o glaciar mas colocam-se na 
imagem como uma selfie. Falam 
do desaparecimento dos glaciares, 
do aquecimento global e a escassez 
da água mas só pretendem filmar-
se a si próprios como “talking 

Quando pensamos num 
documentário sobre água, 
pensamos talvez num filme 
relaxante ou simplesmente 
pedagógico, possivelmente com o 
tema do ambientalismo à cabeça. 
Todavia, Victor Kossakovsky não 
quis ser só mais um no meio desse 
“oceano” e o que ele concretiza em 
«Aquarela», é extremo. Extremo 
no campo das experiências 
sensoriais, extremo em termos de 
filmagens – tendo em conta que 
foi filmado num impressionante 
96 fotogramas por segundo – e 
extremamente surpreendente. 
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heads”. Para mim isso é um choque. 
Por isso é que o meu filme é isto: 
“Querem ver água, aqui está ela.” 
Para mim é um “ser vivo”, não uma 
coisa. 

Ultimamente é comum 
encontrarmos produções 
“verdes”, que nos remetem 
à ecologia e às causas 
ambientalistas. O seu filme 
coloca-nos subtilmente uma 
pertinente questão: a Natureza 
restaura-se, por isso não será 
esta urgência ambientalista 
uma forma de tentar preservar 

a nossa existência deste mundo 
e não o Planeta em si?
Vamos colocar as coisas neste 
prisma: cada um de nós comporta-
se de maneira diferente. Por 
exemplo, a forma como você se 
relaciona com a sua mãe é diferente 
de como se comporta com o seu 
pai. E também não é o mesmo 
com outra pessoa qualquer. Você 
vai-se tornar uma pessoa diferente 
em cada um dos contactos, nós 
temos diferentes faces, isso apenas 
depende com quem estamos a lidar. 
Por isso, porque é que temos que 
acreditar que a água é diferente? 

A água é mais velha que todos 
nós. Basta ver um icebergue, com 
milhares de anos, por exemplo, e 
no meu filme está a ser cortado 
por um habitante. A água assume 
diferentes faces. Só acho é que nós 
colocamos muito alto, porque a 
Natureza sobreviverá, nós, por um 
lado, não.

Deixe-me dizer que pelas 
imagens do seu filme, você e a 
sua equipa correram imensos 
riscos, quer a nível formal, quer 
ao nível da vossa integridade 
física.

Sim, foi … quer mesmo saber? Eu 
estou numa situação privilegiada. 
O meu filme chega ao cinema e eu 
não tenho narração, não tenho um 
guião, nem sequer atores. Quem 
é que neste mundo iria permitir 
a existência de um filme destes? 
Quem daria dinheiro para fazer 
um filme destes? Mas confiaram 
em mim esse dinheiro, ou seja, não 
peguei nessa grande quantidade 
para filmar o que toda a gente 
filma. Não seria correcto. Por 
exemplo, imagina você pagar um 
bilhete para ver o meu filme e no 
final da sessão sentir que “bem, até 

eu poderia ter feito isto.” [risos] É 
preciso que os espectadores que vão 
ver o meu filme digam algo como 
“isto é Ronaldo, eu não consigo 
jogar futebol desta maneira”. É 
isto que pretendo. “Se o Ronaldo 
dá o seu máximo, eu dei o meu 
máximo”.

Fale-me da sua decisão 
em filmar «Aquarela» a 96 
fotogramas por segundo.
Isso foi uma grande decisão. 
Na minha opinião, quando as 
pessoas virem 96 fotogramas 
por segundo não quererão ver 

mais 24. Quando os produtores, 
realizadores e operadores de 
câmara experimentarem o 96 
não quererão mais filmar em 24. 
É uma decisão radical. Eu sei que 
você não viu em 96, viu em 24 
devido aos cinemas daqui, que não 
suportam essa resolução, talvez 
seja por isso que tenha visto o 
filme com alguns sobressaltos. 
Porque não está na sua potência 
máxima. Não sei porque é que 
Portugal não muda e abraça o 96. 
O resto da Europa já tem cinemas 
que passam a 96, outros a 48. Bem, 
mas o que acontece é que a partir 
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dos 60 fotogramas por segundo 
já se começa a notar diferença, 
só que não da forma radical que 
pretendo. Porque é com o 96 que os 
espectadores terão uma experiência 
diferente, verão coisas que nunca 
viram na vida. Há que ter a 
ambição técnica para deixarmos de 
lado o 24. Claro, vão-nos dizer que 
é dispendioso, pesado, precisa de 
desenvolvimento, etc. Não, isso era 
antes. Agora temos todos os meios, 
só falta algo: vontade de deixar 
definitivamente o formato de 24. É 
absurdo persistir. 
No cinema, existe um período de 
2 a 3 anos de procrastinação até 
chegarmos à progressão técnica. 
Por exemplo, eu explorei o formato 
dos 96 fotogramas por segundo, 

operadores de câmara e outros 
técnicos de Hollywood verão o 
meu filme, ficarão deslumbrados 
por esta minha decisão e irão 
pressionar os produtores para 
“abraçarem” os 96. 2 a 3 anos é o 
tempo que esse processo demorará. 
Em breve, grande parte dos 
realizadores usarão o 96 e deixarão 
de lado os ditos 24. Já não faz 
sentido, é obsoleto.
Existiram poucos realizadores 
que contribuíram para os avanços 
técnicos do cinema, de momento 
recordo o Lev Kulechov e o Stanley 
Kubrick, por exemplo. Grande parte 
da evolução vem dos operadores de 
câmara, eles é que são as pessoas 
por detrás da modernidade, do 
desenvolvimento e do progresso. 

Basta só ver Sergey Urusevskiy. 
Toda a gente o conhece, mas ele era 
apenas o operador de câmara, não o 
realizador. E toda a gente o conhece 
do filme «Quando Passam as 
Cegonhas», mas ninguém se lembra 
do realizador. 

O seu filme abre de forma 
inquietante. Estamos no 
Lago Baikal a testemunhar 
pessoas a cortar o gelo que 
cobre a superfície do lago e, de 
repente, deparamo-nos com 
um automóvel no fundo do 
mesmo. Damo-nos conta de 
que é uma operação de resgate. 
Mais tarde apercebemo-
nos daquele “fenómeno”, os 
habitantes atravessam o lago 

de carro e muitas vezes o gelo 
colapsa, para além de ficarem 
presos, afundam-se. São 
imagens trágicas e você parou 
essa sequência num mórbido 
suspense. 
Por acaso, essas imagens foram 
recolhidas no primeiro dia de 
filmagens. Eu fui para o Lago 
Baikal com um propósito, que era o 
de filmar o “gelo transparente”. O 
gelo do lago pode atingir 1 metro 
de espessura e é tão transparente 
que é possível ver através dele. Mas, 
acidentalmente, filmei isto. O que 
aconteceu é que em duas semanas, 
nove carros “afundaram-se”. Por 
isso foram nove tragédias. Pensei 
para mim que precisava de captar 
aquilo. Precisava de alertar sobre 

os perigos que implicam atravessar 
um lago gelado, sobretudo de carro. 
Mesmo assim, não mostrámos os 
mortos. O espectador sabe quando 
estas coisas acontecem, mas decidi 
não mostrar explicitamente. A 
água deste lago é tão fria que uma 
pessoa só aguenta um minuto nela. 
Um minuto e acabou. 

Depois deste início, somos 
levados a outra situação não 
menos inquietante, o colapso 
dos icebergues, que o Victor 
filma de maneira “monstruosa”. 
É de salientar que é ao ver 
estes “gigantes do gelo” que 
«Aquarela» nos apresenta um 
dos seus momentos musicais, 
ao som da banda de metal 

Apocalyptica. 
Esse é dos poucos planos em que 
eu utilizei música. Inicialmente 
não queria fazê-lo. Ao invés 
disso ia reunir diferentes sons 
e com eles criar uma espécie de 
sinfonia. O que acontece é que a 
maior parte dos filmes populares 
dos dias de hoje não possuem 
um plano mais longo que dois 
segundos. É tudo envolvido em 
cortes rápidos. Estranho, mas é 
nisto que são compostos os grande 
êxitos de bilheteira. Mas o que 
estava a filmar era um colapso 
entre icebergues. Eles submergem 
e passado 20 segundos emergem 
e algum tempo depois voltam a 
submergir e assim sucessivamente. 
Visto que as pessoas já não têm 
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mais paciência, era importante 
focar a sua atenção neste 
espectáculo. 
Foi então que decidi que iria meter 
música em crescendo nesta cena. As 
pessoas inconscientemente sabem 
ao ouvir música em crescendo que 
algo vai acontecer, por isso pedi ao 
Eicca Toppinen para compor uma 
melodia para o efeito, que pudesse 
agarrar a atenção dos espectadores. 

E quanto a novos projetos?
Já está terminado, intitula-se 
«Apology» («Desculpa»). Mas 
muitas pessoas duvidam deste 
projecto, elas acreditam que 

as crianças não irão ver o meu 
filme. Para dizer a verdade, penso 
que vão. As crianças vão ver um 
«Zootopia», por exemplo, por isso 
serão capazes de ver o meu filme. 
O novo filme terá 90 minutos, sem 
música, sem humanos. Apenas 
porcos, galinhas e vacas. E mais, 
acredito que este será o meu 
melhor trabalho. Não será mais do 
que cinema. Não há narrativa, não 
há palavras – nada mesmo –, aliás, 
nada de mal acontecerá a estes 
animais. E será um filme que irá 
captar toda a vossa atenção. 

Para finalizar, considera-se de 

certa forma um pintor neste 
filme? Até porque, de forma 
evidente, o seu filme tem como 
título «Aquarela», que é uma 
técnica utilizada na pintura.
Aimara Reques, a minha produtora, 
telefonou-me certo dia e disse-me: 
“Victor, e que tal fazermos um 
filme sobre água?” Tal como referi 
no início da entrevista, disse-lhe as 
minhas razões e neguei a proposta. 
Na segunda chamada, Reques 
disse-me algo deste género: “e que 
tal se se chamar ‘Aquarela’?”. Aí 
hesitei na recusa “bem, isso sim é 
um título.”
A pintura em aquarela não tem 

uma fronteira definida entre 
duas cores, certo? É como se 
fosse a diluição entre dois tons, e 
isso aconteceu com o meu filme. 
Se pegares no filme de Godfrey 
Reggio, «Koyaanisqatsi», e se 
retirarmos toda a sua música, 
metade do filme colapsa. Porque ela 
usou a música como narrativa, por 
isso se essa música desapareceu, 
o filme não tem mais pernas para 
andar. Mas eu pensei para mim 
próprio, “vou vencê-lo”. Vou fazer 
o meu filme de maneira a que os 
espectadores o vejam e sintam o 
suspense de algo iminente. 
Para isso apoiei-me no título, 

«Aquarela», porque na próxima 
cena existe uma certa cumplicidade 
estética com a anterior, ou 
seja, uma difusão entre elas. 
Possivelmente a mesma cor, ou 
o mesmo ritmo, o mesmo gesto, 
etc. A edição deste filme teve 
em conta a ligação entre cenas, 
uma não entra se não estiver em 
conformidade com a anterior. 
Por exemplo, você nunca irá ter 
a percepção do momento em 
que passamos da Rússia para a 
Gronelândia no meu filme, é como 
se estivéssemos a navegar pelo 
Oceano adentro. Procuramos, mas 
não encontramos a fronteira. Ou 

por exemplo, onde está a Nazaré? 
Ou como chegámos à Nazaré? 
Claro, nós não notamos essa 
transição. Porque as cenas são 
esteticamente motivadas, não em 
conteúdo.   
O filme é como o Oceano. Há 
correntes, há ondas e tudo se 
emaranha nessas mesmas águas.
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Ken Loach começou por estudar direito, na Universidade 
de Oxford, onde foi presidente da Sociedade Dramática, 
teve uma breve carreira de ator antes de se dedicar 
à realização, ingressando na BBC como diretor de 
televisão em 1963.

Durante essa década de 1960, Loach dirigiu vários 
dramas documentais para uma série de televisão 
chamada The Wednesday Play. Uma das produções, 
«Cathy Come Home» (1966), explorou a desintegração 
de uma família da classe operária e abordou as questões 
relacionadas com o desemprego e a falta de casa. 
Desta forma, ajudou a promover o debate em torno da 
realidade dos sem-abrigo na Grã-Bretanha. Em 2000, 
«Cathy Come Home» foi classificada em segundo lugar 
pelo British Film Institute numa lista com os 100 
melhores programas de televisão britânicos de todos os 
tempos.
 
Loach continuou a abordar questões sociais na televisão 
e, mais tarde, em peças teatrais. A sua primeira longa-
metragem, «Poor Cow» (1967), focou a vida de uma 

KEN LOACH

mulher da classe trabalhadora cujo marido estava 
preso. Seguiu-se o comovente «Os Dois Indomáveis» 
(1970), sobre um rapaz da classe operária de Barnsley, 
alienado na escola, com perspetivas de trabalhar nas 
minas de carvão, e que encontra uma satisfação pessoal 
ao aprender a treinar um peneireiro-das-torres.
 
O seu filme seguinte, «Vida em Família» (1971), não 
foi tão apelativo para o grande público. Perante o 
declínio da indústria cinematográfica britânica, Loach 
passou a maior parte dos anos 1970 a trabalhar na 
televisão, dirigindo diversos dramas políticos radicais 
e contemporâneos. É neste período que filma «Days of 
Hope» (1975), uma série de quatro longas-metragens 
televisivas, produzidas pela BBC, com uma perspetiva 
trotskista sobre a politização de uma família da classe 
trabalhadora no período histórico que decorre desde a 
Primeira Guerra Mundial até a greve geral dos mineiros 
do carvão em 1926.
 
No final desta década, Ken Loah conseguiu dirigir a sua 
quarta longa-metragem, «Black Jack» (1979), um filme 

BRISA DE MUDANÇA

É o cineasta mais premiado na história do Festival 
de Cannes onde conquistou duas Palmas de Ouro. 
Também recebeu distinções honorárias em Veneza 
e Berlim. Enfrentou a censura, nunca parou 
de contar dramas que representam as classes 
desfavorecidas, como sucede em «Passámos por 
Aqui» que estreia agora nos cinemas portugueses. 
Meio século de cinema comprometido e coerente.

 TIAGO ALVES

MESTRE DO REALISMO SOCIAL
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infantil de aventuras ambientado no século XVIII. Foi o 
primeiro filme do cineasta britânico a marcar presença 
no festival de Cannes, numa secção paralela, tendo 
recebido o prémio FIPRESCI, atribuído pela Federação 
Internacional de Críticos de Cinema.

Nos seus filmes seguintes, Loach aprofundou a 
investigação sobre temas contemporâneos. «Olhares e 
Sorrisos» (1981) observou as expectativas da juventude 
no contexto do primeiro governo conservador de 
Margareth Thatcher e da Irlanda dividida. Marcou 
novamente presença no Festival de Cannes e recebeu o 
prémio do júri ecuménico. 

Neste período Loach enfrentou a censura política. 
«Questions Of Leadership» (1981), uma série 
encomendada pelo Channel Four, nunca foi exibida, 
o documentário televisivo «Which Side Are You On?» 
(1985) causou polémica devido ao olhar simpático sobre 
a greve dos mineiros de carvão, em 1984, e o Royal 

Court Theatre cancelou a estreia de «Perdition» (1984), 
uma peça anti-sionista.
 
O cineasta despertou mais atenção quando recebeu 
o prémio do júri no Festival de Cannes com «Agenda 
Escondida» (1990), um ‘thriller’ político ambientado na 
Irlanda do Norte sobre o assassinato de uma advogada 
e ativista dos direitos humanos.
 
Os dois filmes seguintes de Ken Loach foram 
relativamente ligeiros, até cómicos, apesar de 
permanecerem ancorados nas realidades quotidianas 
da classe trabalhadora britânica: «Riff-Raff» (1991), 
descreveu a vida de um casal, um operário da construção 
civil e uma aspirante a cantora pop sem emprego; 
e «Chuva de Pedras» (1993) seguiu um homem que 
procura dinheiro para comprar um vestido para a sua 
filha. Ambos foram premiados, novamente, no Festival 
de Cannes, com o prémio FIPRESCI e o prémio do júri, 
respetivamente.

EU, DANIEL BLAKE

 Loach também recebeu elogios por «Ladybird Ladybird» 
(1994), um retrato triste de uma mãe solteira que lutou 
para manter a sua família unida perante a resistência 
dos serviços sociais. Recebeu o prémio ecuménico do 
júri e o Urso de Prata para melhor atriz (Crissy Rock) no 
Festival de Berlim.
 
Com «Terra e Liberdade» (1995) fez uma incursão na 
guerra civil espanhola, mostrando a história de um 
comunista alistado nas fileiras dos republicanos para 
combater  os fascistas. Recebeu o prémio ecuménico 
e da crítica no Festival de Cannes. Com «A Canção de 
Carla» (1996) também filmou uma história de guerra 
noutro país, a Nicarágua, no contexto do conflito 
entre os Estados Unidos e os sandinistas. «O Meu 
Nome é Joe» (1998) levou-o à Escócia para filmar a 
história da relação entre dois trintões, um alcoólico 
desempregado e uma assistente dos serviços de saúde. 
Peter Mullan ganhou o prémio de melhor ator no 
festival de Cannes.

O realizador prosseguiu com «Bread and Roses» (2000), 
onde Adrien Brody teve o papel principal num filme 
sobre zeladores de Los Angeles que lutam pelo direito 
ao sindicalismo, e «Sweet Sixteen» (2002), onde contou 
a história de um rapaz que tenta melhorar as condições 
de vida da mãe, uma ex-presidiária.

Ken Loach mudou de registo no filme histórico «Brisa de 
Mudança» (2006), uma reconstituição da luta travada 
pelos republicanos irlandeses contra os ocupantes 
britânicos, em 1920. Foi a primeira grande consagração 
do cineasta no Festival de Cannes, onde ganhou a Palma 
de Ouro.
«Neste Mundo Livre…» (2007) marcou uma reflexão 
sobre a degradação do sistema social europeu, para os 
imigrantes que chegam ao continente e também para 
os que vivem cá.

O cineasta alterou o tom e aproximou-se da comédia 
social quando foi «À Procura de Eric» (2009) onde um 
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carteiro fanático por futebol enfrentou as agruras da 
vida graças aos conselhos de… Eric Cantona, o próprio, 
numa aparição consistente em cinema.

Nem Cantona mudou de vida com este filme, nem 
Loach alterou o seu foco. Filmou «Route Irish – A 
Outra Verdade» (2010) sobre a guerra do Iraque, 
explorando os contornos de uma história atual 
sobre a atuação obscura das companhias privadas de 
segurança.

A comédia serviu-se com travos de amargura em «A 
Parte dos Anjos» (2012), onde um jovem delinquente 
descobriu que tinha o paladar certo para distinguir 
os ingredientes dos diversos whiskies… mas preferiu 
assaltar a destalaria onde trabalhava. Loach recebeu o 
prémio do júri no Festival de Cannes com um filme que 
foi aclamado pelo seu humanismo caloroso.

O regresso ao documentário aconteceu com «O Espírito 
de ‘45», sobre a união e o espírito de entreajuda dos 
britânicos após a II Guerra Mundial. O filme procura 
inspirar-nos com os exemplos de entusiasmo e 
esperança sentidos numa época terrível.

O filme biográfico «O Salão de Jimmy» (2014) abordou 
o percurso político de Jimmy Gralton durante a década 
de 30 do século XX, quando desafiou as convenções 
católicas e as normas sociais da Irlanda – trata-se 
de uma figura-chave do Grupo de Trabalhadores 
Revolucionários que deu origem ao atual Partido 
Comunista Irlandês.

A crise da segurança social britânica e do modelo 
de solidariedade europeu foi novamente filmada no 
carismático «Eu, Daniel Blake» (2016), sobre um viúvo 
de 59 anos com baixa médica que se vê enredado numa 

burocracia injusta quando tenta receber os benefícios 
do Estado. O Festival de Cannes rendeu-se novamente 
e Loach conquistou a segunda Palma de Ouro. Depois 
triunfou nos BATFA recebendo o prémio de melhor 
filme do ano da Academia Britânica das Artes do Filme 
e da Televisão.

«Passámos por Cá» (2019), o seu mais recente filme, 
é, uma reflexão sobre o trabalho precário, focando-
se no dia-a-dia árduo de um funcionário de uma 
empresa de transporte de encomendas ao domicílio 
– o filme confronta um modelo económico agressivo 
com a fragmentação dos laços familiares. Este é o 
13ºargumento escrito pelo jornalista Paul Laverty, 
o colaborador habitual de Loach desde «A Canção de 
Carla», e que acrescentou uma sensibilidade diferente, 
mais emocional, comovedora e esperançosa.
Loach é amplamente admirado pelo seu empenho 

incansável na defesa dos oprimidos e na denúncia 
das dificuldades vividas pelos mais desprotegidos. 
Fê-lo sempre, em contextos económicos favoráveis 
ou negativos, construindo uma obra que nunca parou 
de ser reconhecida nos três festivais de cinema mais 
consagrados. Em Veneza recebeu um Leão de Ouro de 
carreira, em 1994; em Berlim foi reconhecido com um 
Urso de Ouro honorário, em 2014, e distinguido com 
sete prémios secundários com cinco filmes; em Cannes, 
entre 1979 e 2019, apresentou 16 filmes e recebeu 16 
distinções, incluindo 3 prémios do júri e duas Palmas 
de Ouro, sendo o cineasta mais premiado na história do 
festival francês. 

Há poucos realizadores tão coerentes no estilo e 
temática como Loach tem sido ao longo de cinco décadas 
de cinema. É, sem margem para dúvida, o principal 
cineasta político britânico e o mestre do realismo social.F

O
T

O
 ©

JO
S

S
 B

A
R

R
A

T
T

 139 138 METROPOLIS NOVEMBRO 2019 METROPOLIS NOVEMBRO 2019



OLHARES DO MEDITERRÂNEO
WOMEN’S FILM FESTIVAL

Passámos a chamar-nos Olhares 
do Mediterrâneo – Women’s Film 
Festival. Este ano, crescemos um 
bocadinho e temos 5 dias em vez de 
4 e uma oferta maior para as sessões 
escolares e mais workshops para 
famílias. Esta é também a edição que 
tem mais filmes árabes de sempre, 
temos mais 50% do que a edição 
do ano anterior, onde já tinham 
duplicado relativamente à de 2017. 
Novidade, ainda, é a existência da 
masterclass da realizadora Francesca 
Trianni [realizadora do filme de 
abertura do festival «Paradise 
Without People»], dentro do espaço 
programático do Festival. 

algumas das novidades do 
evento deste ano, que conta com 
55 filmes, oriundos de 30 países, 
além de diversas atividades 
paralelas, como exposições, 
mesas redondas, workshops 
para famílias, entre outras.   
SARA AFONSO

Relativamente às edições 
anteriores, que grandes 
novidades tem esta edição?
Para começar, mudámos o nosso 
nome para refletir uma crescente 
internacionalização do Festival. 

Este ano, qual foi o maior desafio 
que vos surgiu?
O maior desafio é sempre o mesmo: 
como concretizar o Festival com 
as limitações da nossa equipa, 
que é muito reduzida, sem 
perder qualidade e conseguindo 
ainda ir aumentando a oferta e 
diversificando o programa.

Existem três filmes fora de 
competição. Porquê?
Cada um deles tem a sua razão 
de ser. Começando pelo filme de 
encerramento, «Freedom Fields», 
este foi um filme que comprámos 
e que tem a particularidade de ser 

o primeiro filme da Líbia de sempre 
no Festival. Além disso, parece-nos 
que o tema espelha bem a pluralidade 
dos nossos olhares. Este, por ter 
sido comprado, não pode entrar na 
competição. O «Um Ramadão em 
Lisboa» foi produzido pelo CRIA, a 
entidade que aloja o Festival. No entanto, 
não quisemos deixar de o mostrar e 
encontrámos esta forma de o fazer. Por 
último, o «MayDay» é um filme que 
escolhemos quando já tínhamos fechado 
o nosso período de submissões, por 
acharmos que encaixava perfeitamente 
no nosso debate Travessias, que este ano 
é sobre a criminalização do Trabalho 
Humanitário no Mediterrâneo.

O Festival Olhares do 
Mediterrâneo - Women’s Film 
Festival continua a ser um 
festival único, quer pelo seu foco 
no trabalho de direção feminino, 
quer pela vontade de continuar 
a explorar o mundo na sua 
pluralidade cultural e colocando 
as questões que não podem, 
e não devem, ser esquecidas, 
tendo em conta o contexto 
social e político que o mundo 
atravessa. Assim, e ainda antes 
de abrirem as portas à sexta 
edição, a direção do festival, na 
voz de Sara David Lopes e Silvia 
Di Marco, revelou à METROPOLIS 

HISTORY OF LOVE 
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Apesar de todos parecerem 
excelentes filmes, existem 
alguns, ou algumas atividades, 
que gostassem de destacar?
É difícil destacar filmes, porque 
estão todos em competição e porque 
se os selecionámos é por acharmos 
que fazem sentido no seu conjunto 
e nessa medida funcionam também 
por vezes uns em função dos outros. 
Mas destacámos alguns [lista em 
baixo]. Relativamente às atividades, 
gostávamos de destacar a exposição 
“Finding Home”, que trouxe ao 
Cinema São Jorge as fotografias de 
um projeto que ganhou um prémio 
da World Press Photo (2018) e que 
serve também de complemento ao 
filme de abertura e à masterclass 
dada pela realizadora do mesmo. 

Durante a inauguração da exposição, 
vai haver também uma performance 
intitulada “I’ll Tell You My Story” 
[histórias de refugiados], que 
é fruto de uma parceria nossa 
com Associação Humans Before 
Borders (que também está ligada 
ao documentário «MayDay»). 
Destacamos, também, um atelier 
de língua árabe, que vem reforçar a 
nossa programação árabe.

Um festival é sempre um evento 
com diversas nuances, muita 
logística e muitos desafios, 
mas certamente que muito 
compensatório também. O que 
vos faz continuar? 
A paixão pelo cinema, a paixão pelas 
temáticas que temos plasmadas no 

Festival, a ideia de fazer um festival 
de cinema com um empenhamento 
político forte, como um instrumento 
de consciencialização relativo a 
questões que nos tocam, como as 
problemáticas dos refugiados e 
migrantes forçados, a justiça social, 
a igualdade de género… e muita 
obstinação!

Depois de seis edições, qual a 
vossa sensibilidade e opinião 
sobre o papel da mulher na 
realização de filmes? Existem 
realmente diferenças em 
relação ao trabalho de equipas 
masculinas? Existe uma 
crescente vontade e, por vezes, 
liberdade para estas mulheres 
poderem fazer estes trabalhos? 

Tratando-se de cinema 
independente, não temos sentido 
nenhuma diferença intrínseca 
significativa no que diz respeito 
às capacidades técnicas e às 
temáticas tratadas que sejam 
atribuíveis especificamente 
ao género da equipa criativa 
em geral, que muitas vezes 
é mista. Reconhecemos que 
estruturalmente é mais difícil 
para as mulheres fazer filmes, 
tanto nos vários países do 
Mediterrâneo como em Portugal, 
porque existe efetivamente uma 
predominância masculina no 
sector que faz com que depois, 
naturalmente, os homens 
sejam mais selecionados 
para os diferentes cargos nas 

equipas. Enquanto houver essa 
discriminação, achamos que este 
Festival faz todo o sentido. Em 
relação à segunda parte da tua 
pergunta, a nossa perceção é que 
há realmente uma maior liberdade 
por parte das mulheres para falar de 
todos os temas que lhes ocorrerem, 
e tocar temáticas tabus, como 
por exemplo, as menstruações e 
a intimidade sexual ou questões 
familiares mais delicadas, como o 
envelhecimento.

E porque estamos às portas 
do Natal, algum desejo para o 
futuro? 
Uma equipa maior e mais 
consolidada e muitos mais recursos 
financeiros para a poder sustentar.

ALGUNS DESTAQUES:

NON È AMORE QUESTO
Teresa Sala (Itália)
Este filme mostra-nos como nos 
enganamos ao olhar para uma 
pessoa deficiente. Pensamos sem 
querer que ela não sente as mais 
íntimas necessidades, como todos 
nós. Mas Barbara abre-nos o coração 
e com ela viajamos para o interior de 
nós mesmos. 

OVUL 
Danijela Radulocic (Montenegro)
«OVUL» aborda a fertilidade de uma 
forma bastante poética e atual. Um 
filme que só poderia ter sido pensado 
e feito agora.

LOLLIPOP
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BLACK MAMBA 
Amel Guellaty (Tunisia)
Um filme tunisino que fala 
da luta para a liberdade e 
autodeterminação das mulheres 
árabes de uma forma pouco 
convencional e que desafia os 
nossos preconceitos sobre as 
mulheres que vivem nos países 
islâmicos.

LOLLIPOP 
Hanaa Saleh Alfassi (Marrocos, 
Arábia Saudita, Emirados Árabes, 
EUA)
Um filme que trata de temas 

“tabus” praticamente em todas as 
sociedades, tal como menstruações, 
hijab e assédio sexual, e fá-lo de uma 
forma visualmente original e com 
uma narrativa cativante.
SHADOW 
Zeinah Alqahwaji (Bélgica)
Realizado na Bélgica por uma 
realizadora síria, este filme desvenda 
um aspeto inesperado da vida 
dos refugiados sírios na Europa: a 
decisão de muitas mulheres de pedir 
o divórcio. O formato do filme é 
muito interessante também, sendo 
maioritariamente baseado em 
imagens fixas a preto e branco.

37 DAYS 
Nikoleta Leousi (Grécia); 
HOW TO SWIM - Noa Gusakov 
(Israel)
Dois filmes muito diferentes 
entre si que falam da gravidez e 
da maternidade de uma forma 
absolutamente original.

THE HEDGEHOG’S DILEMMA
Francesca Scalisi (França)
Um filme que põe a nu, de forma 
impiedosa, mas sem dramatismo, 
 as dificuldades de um pai  
em lidar com uma filha  
adolescente.

A ERA DAS OVELHAS 
Sara Augusto, Eva Mendes, Joana 
DeRosa (Portugal)
Um conto distópico em stop motion. 
Extravagante e sombrio nos 
conteúdos e na forma.

DAMN MINE 
Colectivo Puta Mina (Espanha)
Um filme incrível. Um documentário 
muito original sobre a decadência de 
uma vila mineira. Filmado em GoPro 
dentro de uma mina, com um “coro” 
de vozes femininas que narra a vida 
da cidade. Um contraste perfeito 
entre a escuridão das imagens e a 

clareza das vozes, da história que 
contam e os pensamentos que 
expressam.

RÊVE DE MOUSSE 
Elena Molina (Espanha)
Um documentário humorado 
e inteligente que oferece a 
oportunidade de refletir sobre 
os aspetos menos óbvios da 
ajuda humanitária, e também 
sobre o que é isto de fazer um 
documentário. Mas, acima de 
tudo, um verdadeiro boat movie, 
uma grande aventura em mar 
aberto.

 HISTORY OF LOVE 
Sonja Prosenc (Eslovénia)
Este é um filme belíssimo elo sobre 
o luto interior de uma jovem que 
perde a mãe. Com uma trilha sonora 
muito particular, o filme alterna 
momentos de silêncio total com sons 
abafados, que têm espelho nas cenas 
subaquáticas, já que Iva é nadadora. 
A componente aquática é de resto 
muito forte neste filme que flui de 
uma forma cativante. É um exercício 
de estilo extremamente interessante 
que prende quem conseguir entrar 
nele. Acresce que é a candidatura da 
Eslovénia aos Óscares.

A ERA DAS OVELHAS
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O STEPHEN KING
DE OSASCO

fantástica, revelados nas duas 
últimas décadas, a passar a 
fronteira de 1 milhão de livros 
vendidos. Tem 
23 livros 
publicados: 
17 
romances, três 
livros infantis, três 
novelas gráficas. Com isso, não sai 
do alvo das produtoras de cinema 
e TV. “Penumbra”, lançado por ele 
há dois anos por via da editora 
Leya, somou cerca de dez mil 
exemplares vendidos em poucos 
meses de venda. Em 1998, ele 
escreveu “O Senhor da Chuva” e 
embarcou numa aventura digna 
do universo de fantasia pelo qual 

os faróis do mercado brasileiro 
voltam as suas luzes para os 
parágrafos cheios de sombras 
e caninos sanguinolentos do 
escritor André Vianco. “40 Luas” 
foi a última pérola a sair do forno, 
comemorando os 20 anos da sua 
escrita. E sempre que o nome do 
autor aparece nas prateleiras das 
livrarias, os vendedores benzem-
se... não por medo, mas de alegria. 
Apelidado de ‘Stephen King de 
Osasco’, o escritor paulista de 
44 anos é uma garantia de boas 
vendas. O autor de cults como 
“Estrela da Manhã” (2015) e “A 
casa” (2002) é um dos rar(íssim)
os autores nacionais de ficção 

“O medo é uma das 
maiores emoções”

percorre.

“Em 1999, eu tinha escrito o 
meu segundo 

romance, 
‘Os sete’, e 

mandei para 
as editoras 

que publicavam 
terror na época. Como acontecera 
com o meu romance anterior, ‘O 
Senhor da Chuva’, choveu carta 
de negativa”, lembra o autor. 
“Na época, eu trabalhava numa 
empresa de cartões de crédito, 
no atendimento telefónico, 
telemarketing, da meia-noite às 
6 da manhã. Eu já era casado, 
tinha a minha primeira filha 

e, nas horas vagas, em Osasco, 
eu escrevia as minhas histórias 
de terror. Escrevi ‘Os Sete’ em 
três meses e, depois de receber 
as cartas negativas que todo 
escritor recebe na vida, eu resolvi 
autopublicar-me. Fiz um curso de 
‘publique o seu livro’ e fui orçar 
a edição numa gráfica na Barra 
Funda. Era caríssimo publicar 
mil livros e resolvi guardar a 
grana, um pouquinho por mês... 
Tinha aquela coisa de já ser pai de 
família, mas não desisti do sonho 
de ter o meu livro publicado, Eu 
sabia que ‘Os sete’ pegava o leitor. 
Daí veio o inesperado. Em outubro 
de 99, eu fui demitido. Foi a virada 
da minha vida. Peguei a grana do 

Aos 44 anos, com 23 livros 
publicados e um novo romance de 
horror a caminho, André Vianco, 
afirma-se como um mito nacional 
da literatura de terror e atrai o 
cinema.RODRIGO FONSECA

Em tempos de «Doctor Sleep», «It 
2», «Us» e «O Homem Invisível» 
(à boleia de Elisabeth Moss), o 
audiovisual de língua portuguesa 
procura opções de investimento 
nas veredas do horror como 
um lobo que uiva para a Lua à 
espera da transformação numa 
poderosa criatura... que, no caso 
do cinema, chama-se “bilheterias 
milionárias”. Para isso, todos 
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FGTS, fui até a gráfica e voltei para 
casa desempregado, sem fundo de 
garantia, com uns R$200,00 reais 
no bolso e uma nota de pedido de 
1.000 livros da primeira tiragem 
de ‘Os sete’. Passei a vender de 
livraria em livraria em São Paulo. 
Naquela época ainda existiam as 
livrarias de família, lojas que não 
eram das grandes redes e, em dois 
meses, o livro bombou. O resto é 
História, literalmente: ‘Os sete’, 
sozinho, já vendeu mais de 260 
mil cópias”.

Nesta entrevista, Vianco faz um 
balanço da literatura de terror no 
Brasil e fala do novo livro.
A que você atribui a alta do 
terror no Brasil, nestes tempos 

de sucesso de “A Freira” e de 
consagração do género na TV?
André Vianco: O medo é uma 
das maiores emoções que o ser 
humano pode experimentar. O 
público daqui sempre curtiu muito 
o terror. Não precisamos de ir 
tão longe para encontrar bons 
desempenhos em filmes, hoje 
clássicos, como «Entrevista com o 
Vampiro», que derivou de um best-
seller mundial da escritora norte-
americana Anne Rice. Em 2000, 
os autores nacionais de terror e 
audiovisual ainda tinham muito 
o que fazer, lutando primeiro 
com quem controlava as mídias, 
fossem produtores ou editoras à 
frente de colossos da indústria 
do entretenimento nacional que 

não entendiam que o público 
brasileiro queria o autor nacional 
também, o cineasta brasileiro 
também. Hoje, a maior mudança 
é a liberdade que a internet e os 
serviços de streaming trazem, 
permitindo que o “consumidor” 
encontre, em poucos cliques, o 
conteúdo do qual quer fruir. E 
acontece de o terror estar nos 
favoritos do cardápio, sempre. 

Qual é o terror que vem 
de Osasco? O que há de 
brasilidade nele?
AV: Eu brinco muito que sou o 
Penny Dreadful do subúrbio, 
contando histórias que 
começam como qualquer drama 
ordinário, mas se encharcam das 

possibilidades da imaginação, 
da chegada do extraordinário, 
da suspensão momentânea 
do nexo e da realidade. Trago 
para o baile criaturas que 
existem aqui, na minha cabeça, 
e que começam a andar pelas 
ruas de Osasco. Os leitores 
enlouquecem em ver ruas 
brasileiras como cenários das 
narrativas e até acontece de 
muita gente vir a Osasco para 
ver e andar pelo asfalto em 
que seus heróis e monstros 
pisaram um dia. A brasilidade 
está nessa conexão forte com 
o quotidiano, sem colocar uma 
lupa sobre os nossos costumes, 
deixando apenas o brasileiro ser 
brasileiro.

Qual é o diferencial do horror 
nacional? Ainda estamos 
sob à sombra de Zé Mojica 
Marins, o Zé do Caixão?
AV: Olhando para os livros 
lançados no género, os autores 
têm sido habilidosos em 
especular por muitos caminhos, 
não ficando presos ao grilhão 
de que o género “tem que ser 
verde e amarelo”. A fantasia 
explodiu também, e muito. Eu 
mesmo me considero mais um 
autor de “dark-fantasy” do que 
de terror raiz. A localização das 
histórias em território nacional 
permite uma identificação e uma 
familiarização do leitor com os 
livros, o que não é possível com 

títulos estrangeiros. A sombra 
do José Mojica é benigna: ele é 
um padrinho. As pessoas deviam 
entender mais o que ele fez, sua 
tenacidade em lavrar uma obra de 
terror nacional apoiado em nossos 
mitos e costumes. Não é uma 
sombra. É uma marca guia, algo 
do bem.

O mercado editorial nacional 
está preparado para o terror? 
Como?
AV: O mercado está, sim. Quem 
sempre esteve pronto foi o público, 
como mostram os bons números 
dos autores de terror e fantasia. 
As editoras começaram a investir 
para entender esses bichinhos 
estranhos que éramos, e agora 
até se orgulham de terem autores 
nacionais de terror e fantasia em 
seus catálogos. E as possibilidades 
e transformação dos meios 
de distribuição, por conta de 
fenómenos de streaming, com 
Netflix, HBO On Demand, e todas 
as majors que se engalfinham para 
entender o novo consumidor de 
entretenimento, vem tornando 
o chão do autor independente, 
o autor “autopublicado”, mais 
confortável, mais possível. 
Muita gente que não tem editora 
nenhuma apoiando, mas possui 
bom relacionamento com 
seguidores em redes sociais, 
vem aparecendo em listas 
consagradas de Mais Vendidos. 
Semana passada, o colega Fred 
Elboni emplacou o terceiro lugar 
na revista “Veja” com um livro 
publicado independentemente, só 
no digital. Ele não escreve terror, 
mas é um ótimo estímulo aos 
escritores e escritoras que estão 
começando suas carreiras e que, 
muitas vezes, incorrem no erro 
de ficar sentados esperando um 
sinal de uma editora para serem 
validados como narradores.
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OS DESCENDENTES 3

sempre sonhei.  

Esperava que a saga tivesse este 
sucesso global?
DC: Não, nunca esperei que a saga 
chegasse ao sucesso que tem agora. 
Tem sido uma viagem fantástica, 
as pessoas têm dado imenso apoio 
com o seu entusiasmo. E, realmente, 
desde que começámos a trabalhar 
até agora as coisas mudaram 
radicalmente. Estou grata aos fãs e a 
todo o seu apoio.

O que podemos esperar de 

Quando decidiu que seria uma 
actriz de cinema?
Dove Cameron: Sempre quis fazer 
parte do mundo do cinema, sempre 
amei o cinema. Ao crescer aquilo 
que me encantava eram os filmes e a 
música. Sempre soube que gostaria 
de fazer algo nesta área. Quando 
tinha 13, 14 anos não tinha ideia 
de como poderia fazer ser actriz ou 
como seria a minha vida, mas decidi 
tentar e ver o que acontecia. Hoje 
sinto-me uma felizarda porque tudo 
deu certo e valeu a pena o esforço. A 
verdade é que acabei com a vida que 

«Descendentes 3»?
DC: Em «Descendentes 3» os fãs 
encontrarão tudo o que estavam 
à espera. Este é o maior dos três 
filmes, tem muitos personagens 
novos, várias histórias sobre o 
passado dos personagens que 
conhecemos e amamos e várias 
respostas sobre questões para as 
quais os fãs estavam à espera de 
resolução. Estou francamente feliz 
com o resultado final.

Como foi o trabalho com o 
realizador Kenny Ortega?

DC: O Kenny é incrível. É uma das 
minhas pessoas favoritas no mundo 
e um amigo muito estimado. É uma 
lenda. Um dos grandes prazeres da 
minha carreira foi a possibilidade 
de trabalhar tanto com ele neste 
intervalo de cinco a seis anos. Ele 
possui uma qualidade mágica que o 
separa dos demais. Espero trabalhar 
com ele o mais brevemente possível. 

A sua carreira é acarinhada 
e floresce dentro da Disney 
Channel, tal como acontecia na 
era clássica do cinema, como se 

A METROPOLIS entrevistou mais 
uma jovem estrela da Disney, 
Dove Cameron, figura de proa de 
«Os Descendentes», uma saga com 
milhões de fãs em todo o mundo 
e que se prepara para lançar o 
terceiro capítulo este mês, no 
Disney Channel.  JORGE PINTO
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sente sobre isso.
DC: Penso que é uma excelente 
forma de visualizar este processo. 
A minha carreira é de facto 
acarinhada e floresce dentro do 
estúdio. É menos intensa do que 
algumas pessoas pensam que 
poderá ser do exterior, sinto que 
se preocupam comigo, perguntam 
sempre o que desejo e tenho imensa 
liberdade. A responsabilidade que 
sinto sou eu que a coloco sobre mim 
mesma. Adoro honrar a marca que 
represento. Tenho uma excelente 
relação com a Disney e espero 

continuar assim.

Como é o ambiente de rodagem, 
tem imensos talentos à sua 
volta?
DC: Sim, as relações são 
fantásticas. Estou muito próxima 
do restante elenco, é como 
fossemos irmãos e crescemos 
juntos neste ambiente. Foram 
seis anos onde passámos de 
adolescentes a jovens-adultos, 
confraternizámos e desenvolvemos 
um humor muito próprio que 
torna todo o processo de rodagem 

mais agradável. É assim quando 
gostamos da companhia uns dos 
outros, tudo fica melhor.

Um tema interessante na saga 
é o passado dos pais sobre o 
destino dos seus filhos, como se 
preparou para o papel?
DC: Para ser honesta, para este 
papel não houve propriamente uma 
preparação. Neste caso o que fiz foi 
ir buscar inspiração no meu íntimo, 
onde tenho de ser uma pessoa mais 
maldosa e quebrar as regras. Todos 
nós temos esses instintos, podemos 

ser mais selvagens... Todos nós 
temos algo de bom e de mau em 
nós. 

Como se sente em ser um 
exemplo para os mais novos?
DC: Adoro ser uma fonte de 
inspiração, sinceramente quando 
assinei para participar na saga não 
sabia bem no que iria acontecer, 
nunca sabemos o que poderá 
acontecer até participarmos num 
projecto. Mas consegui esculpir a 
minha definição de exemplo para 
os mais novos, isso dá-me imensa 

liberdade porque ser um bom 
exemplo para os outros é aquilo 
que define ser um ser humano, 
alguém com integridade e que se 
preocupa com temas importantes.

Quais são os seus próximos 
planos?
DC: O passo seguinte é lançar um 
álbum nas próximas semanas. 
Assinei finalmente por uma 
editora (Sony/Columbia) e é algo 
em que estou muito focada. No 
próximo mês participo numa peça 
em Los Angeles e brevemente 

vou entrar num filme sobre o 
qual ainda não posso divulgar 
detalhes. Mas estou bastante 
entusiasmada, é uma época 
fantástica para se ser actriz!

DOVE CAMERON
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THE GOOD DOCTOR

Começaste a tua carreira 
muito cedo, pelo que podemos 
considerar que eras uma 
“criança-ator”. E temos 
imensos casos de crianças 
que depois não conseguem 
prosseguir com a carreira em 
idade adulta. Porque achas que 
foste capaz de vingar como 
ator?
FREDDIE HIGHMORE: Tenho tido 
bastante sorte, especialmente 
ao longo da minha infância. Tive 
uma família que me apoiou muito 
e com um sentido muito forte de 

apesar de ter autismo e 
Savantismo. A METROPOLIS 
participou numa mesa 
redonda “diferente” com 
o ator, que conversou com 
jornalistas de todo o mundo 
por telefone. 

A entrevista que se segue 
traduz o resultado da troca 
de perguntas e respostas, 
onde Freddie, de 27 anos, 
mostrou uma maturidade e 
simpatia surpreendentes.
SARA QUELHAS

casa, ao estar em Londres e a ir 
para uma escola normal ou para 
a universidade. A representação 
nunca foi verdadeiramente o 
foco da minha vida ao crescer 
e, olhando para trás, acredito 
que isso foi muito saudável. 
Depois tive a sorte, em termos 
de fazer a transição de ator 
jovem para adulto, de estar em 
«Bates Motel». Porque nunca 
houve aquele momento em que 
eu precisei de mudar de criança 
para adulto nos cinco anos da 
série. Foi uma transição que 

aconteceu sem a necessidade de 
um esforço consciente. Entrei 
como um jovem e saí mais como 
adulto.

Realizaste episódios na 
segunda temporada. Como foi 
a experiência? Vamos ver mais 
episódios realizados por ti?
FH: Sim, tive a oportunidade de 
realizar novamente na terceira 
temporada, o que é entusiasmante. 
Estou muito agradecido ao David 
Shore [criador] pela oportunidade 
de estar envolvido não apenas 

Figura-chave nas 
reinvenções da Terra 
do Nunca e da Fábrica 
de Chocolate no cinema 
em tenra idade, Freddie 
Highmore mudou-se do 
cinema para a TV com 
sucesso na prequela de 
«Psico» (1960), «Bates 
Motel». Habituado a vencer 
desafios, voltou a brilhar em 
«The Good Doctor», a trama 
sobre um cirurgião que tenta 
adaptar-se às exigências da 
vida profissional e pessoal 
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como ator, mas também na escrita 
e realização. É algo que gostaria 
de fazer mais e a que gostaria de 
dar continuidade conforme vamos 
avançando.

Já tinha tido a oportunidade de 
realizar anteriormente em «Bates 
Motel», estou no local perfeito 
para aprender e para começar 
a desenvolver esta capacidade. 
Estamos num ambiente de 
interajuda com uma equipa 
fantástica, uma maravilhosa 
direção de fotografia, todos 
querem que tu tenhas sucesso e é 

adorável começar a realizar num 
ambiente tão familiar.

A série é um sucesso nos 
Estados Unidos, mas também 
internacionalmente. Achas 
que a tua personagem é 
idêntica em todos os países ou 
que há grandes diferenças? 
Sei que estiveste em França 
recentemente...
FH: Não tive ainda a oportunidade 
de ver a série em francês. Estou 
sempre intrigado por ver como a 
voz do Shaun é traduzida numa 
língua diferente. Sinto que uma 

das idiossincrasias sobre ele é a 
forma como ele fala e comunica, 
seja a nível emocional e dos 
trejeitos da sua voz, que soam de 
modo particular. Fico intrigado 
pela forma como as pessoas 
recebem a voz do Shaun em 
francês, acho que a série tem sido 
universal, falando em termos 
emocionais. Creio que tem 
unido pessoas em torno desta 
personagem central, que nos 
ajuda a acreditar um pouco mais 
na humanidade e que as pessoas 
podem ser intrinsecamente boas.

Assuntos com o autismo e 
a síndrome de Savant nem 
sempre recebem a atenção 
que merecem. Dito isto, qual 
a importância de uma série 
abordar estes tópicos?
FH: Em primeiro lugar, penso 
que, no que ao autismo diz 
respeito, a série pode ser 
um ponto de partida para 
a conversação e para as 
pessoas, talvez, estarem mais 
conscientes desta condição. No 
entanto, o Shaun, enquanto 
figura individual, nunca será 
capaz de representar toda a 

gente que está no espectro. 
Não poderá representar toda 
a gente que tem autismo. 
Portanto, no fim do dia, 
estamos a contar esta história 
singular e individual, que 
esperamos trazer mais 
consciência, mais discussão, 
investigação e conhecimento 
do autismo. Também, enquanto 
personagem, fala abertamente 
para todos os que já se sentiram 
marginalizados pela sociedade 
ou discriminados por qualquer 
motivo. Ele transmite que não 
tiveram uma oportunidade justa 

para brilhar. Penso que, apesar de 
ele ser esta personagem específica, 
cuja história queremos contar de 
forma muito autêntica, acaba por 
ser também muito universal.

Já ouvimos que na terceira 
temporada o Shaun não será 
capaz de salvar toda a gente. 
Achas que ele vai passar por 
situações mais extremas? Foi 
algo em que tenhas insistido?
FH: Não diria que foi algo com 
que eu insisti. O David Shore tem 
sempre uma perceção muito forte 
do que ele quer fazer e nós, no 
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fim de contas, estamos a tentar 
suportar essa visão da melhor 
forma que conseguimos. Sinto 
que houve um maior turbilhão 
emocional com o Shaun esta 
temporada. Acho que as coisas 
estão a começar a ser levadas 
ao próximo nível em termos de 
responsabilidade no hospital 
e isso significa que o Shaun se 
vai tornar mais responsável. Os 
residentes têm a sua primeira 
cirurgia este ano e vão batalhar 
pela oportunidade e, claro, todos 
os residentes vão ter aquele 
primeiro momento de ser a 
pessoa responsável pela vida dos 
pacientes à frente deles.

Há atores veteranos incríveis 
na série, com os quais tens a 
oportunidade de trabalhar. 
Tens aprendido muito com eles?
FH: Eu acho que é um ambiente 
muito colaborativo, onde todos 
sentem que podem dar a sua 
opinião e ter uma palavra em 
cada cena. Podemos divertir-nos 
criativamente, mas ao mesmo 
tempo criar um ambiente de 
trabalho profissional. Acho que 
isso é especialmente importante 
na televisão, porque estamos 
na terceira temporada e vamos 
ter mais, espero. Mantemos a 
ideia de que todas as cenas são 
importantes, todos os episódios 

têm de ser importantes. Estamos 
conscientes de que precisamos de 
manter a qualidade todos os dias. 
Foi maravilhoso ter a oportunidade 
de passar tantas temporadas com 
o Richard Schiff, que é um ator 
brilhante e uma pessoa maravilhosa. 
Está sempre entusiasmado por tentar 
algo diferente e nunca vai para o set 
com muitas ideias preconcebidas, pelo 
que está sempre disponível e disposto 
a tentar algo excitante. Está sempre 
a esforça-se e é uma alegria trabalhar 
com ele.

Continuando a falar do Richard. 
Tens uma cena favorita com ele?
FH: Na primeira temporada, as 

cenas mais emocionais são as 
mais memoráveis da perspetiva 
do Shaun. Acho que porque 
surgiram num momento tão 
importante da história e da sua 
jornada. Penso que a vez em que 
o Shaun “atacou” o Glassman, 
na primeira temporada, foi um 
grande momento de viragem 
para ele. Na última temporada, 
outro grande momento do Shaun 
foi no episódio 17, quando ele 
é despedido claramente porque 
está a justificar o seu caso e não 
se expressa da melhor maneira. 
Então essa foi outra cena 
memorável com o Daniel Dae 
Kim.

Qual foi o maior desafio 
que enfrentaste como ator 
nesta nova temporada, 
particularmente na vertente 
romântica da série?
FH: Na verdade, há um 
documentário a que eu assisti 
bem antes de filmar o piloto, 
chamado «Autism and Lust», 
do qual eu gosto muito. 
Porque acho que muita da 
narrativa do autismo foca-
se, naturalmente, na luta 
que estas pessoas enfrentam 
diariamente. Como no caso 
do Shaun, com os desafios na 
comunicação ou discriminação. 
A ideia de mostrar alguém 

com autismo e contar a história 
do Shaun sobre o sentimento 
mais maravilhoso que alguém 
pode sentir, e que experiencia 
de maneira diferente, tem 
sido entusiasmante. Tentar 
mergulhar neste nível com 
muitas nuances daquilo com 
o Shaun está a lidar e o que 
ele sente, à medida que tenta 
navegar pela emoção que 
vem com apaixonar-se pela 
primeira vez. Como está a dar 
estes pequenos passos de ir a 
um encontro ou aproximar-se 
fisicamente de alguém. Esta nova 
“piscina” de sensações tem sido 
muito interessante.
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Esta temporada representa 
um novo começo para o Shaun? 
E, em caso afirmativo, vai 
ser mais dramática do que as 
anteriores?
FH: Penso que a parada está mais 
alta, porque o Shaun tem agora 
mais a perder do que no início. 
Ele era esta pessoa subvalorizada 
que estava a tentar encontrar 
o seu lugar no hospital, mas, se 
pensarmos em retrospectiva, se 
alguém tivesse despedido o Shaun 
na primeira temporada, teria sido 

mais fácil imaginá-lo a seguir um 
caminho diferente ou a acabar 
noutro hospital. Agora ele tem 
muito mais a perder, obviamente 
ele tem uma ligação com a Claire 
e tem uma amiga maravilhosa na 
Lea. Acho que o Shaun e o Dr. Park 
estão a ficar mais próximos e vão 
criar uma espécie de amizade na 
terceira temporada. Então tudo 
isto é maravilhoso para o Shaun, 
que encontra o seu lugar, pelo que 
a ideia de perder tudo é ainda mais 
angustiante.

Tem havido algumas críticas 
que acusam a série de ser 
demasiado melodramática. O 
que responderias a quem diz 
isso?
FH: Não acho que o melodrama 
seja necessariamente uma 
coisa má. Talvez eu não perceba 
totalmente o que significa 
melodrama... Mas sempre achei 
que a nossa série, cuja história 
é obviamente emocional e que 
lida com storylines de medicina, 
num hospital onde os eventos 

culminam em situações de vida 
e morte… Sempre senti que a 
personagem do Shaun é mais 
acessível emocionalmente e 
mais reservada do que outras 
na escrita do David. Não pode 
ser reduzida a uma versão 
simplificada de arte emotiva.

Estás a filmar «The Good 
Doctor» em Vancouver. A 
cidade está a começar a 
tornar-se a tua segunda 
casa?

FH: Sim, especialmente por 
causa de «Bates Motel», a 
série onde eu participei antes 
que também era filmada em 
Vancouver. Este é o meu oitavo 
ano a filmar na cidade. Londres 
é definitivamente a minha 
casa, mas passei a maioria da 
minha vida adulta a trabalhar 
em Vancouver. Adoro a cidade 
e, mesmo quando esta jornada 
incrível chegar ao fim, tenho a 
certeza que a cidade continuará 
a ser um lugar especial.

Há fãs da série por todo o mundo. 
Há alguma reação de um fã que te 
tenha marcado?
FH: Sem entrar em histórias pessoais, 
no fundo as respostas com mais 
significado são as que recebemos de 
pessoas da comunidade autista. Pessoas 
que se veem mais ou menos refletidas 
no Shaun e pessoas que têm membros 
familiares no espectro e crianças 
que assistem, e a quem o Shaun lhes 
pode oferecer alguma esperança ou 
com quem se identificam. Têm sido a 
interações mais marcantes.
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WATCHMEN

contrário, a perceção do ambiente 
narrativo não é completa e algumas 
referências e easter eggs caem em 
saco roto. Mas é esse contexto que 
mais penaliza a receção da série, 
uma vez que a trama idealizada por 
Damon Lindelof (criador de séries 
como «Perdidos» e «The Leftovers) 
estará provavelmente aquém das 
expetativas dos fãs para o que seria 
o seguimento da história. Algo 

Uma das séries mais aguardadas de 
2019 estreou a 4 de Novembro na 
HBO Portugal. A METROPOLIS . teve 
acesso aos seis primeiros episódios 
em primeira mão. SARA QUELHAS

A série «Watchmen» é, em si mesma, 
uma falácia criativa. Por um lado, 
é aconselhável ter o contexto do 
filme de 2009 para perceber todas 
as camadas da história, já que, caso 

que, todavia, não põe em causa a 
quantidade e potencial da série da 
HBO, com estreia marcada para 
20 de outubro e com um episódio 
lançado semanalmente.

A série resulta de um spin-off da 
história já conhecida dos Watchmen, 
que surgiu na banda-desenhada 
em 1986-1987 e se popularizou 
sobretudo com o filme «Watchmen» 

(2009). À data do seu “nascimento” 
em papel, os Estados Unidos 
encontravam-se no rescaldo de uma 
luta defendida por poucos e em plena 
Guerra Fria, com futuro incerto. 
A ansiedade social era muita e o 
medo, na iminência de uma guerra 
nuclear, marcava o quotidiano. 
Na sua recriação utópica, os EUA 
ganham a Guerra do Vietname 
graças a um dos Watchmen, o Dr. 

Manhattan – com o país a tornar-se 
mais um estado – e, em 1985, um 
evento cataclísmico e fabricado une 
toda a gente por medo, adiando a 
aparentemente inevitável Terceira 
Guerra Mundial. «Watchmen» segue 
estes acontecimentos e coloca a sua 
ação no presente, em Tulsa.

Embora não reescreva totalmente a 
história americana, pega num dos 

acontecimentos mais polémicos 
de sempre: o massacre racial de 
Tulsa, em 1921, no qual extremistas 
brancos chacinaram os habitantes 
negros sem piedade. Este é, aliás, o 
ponto de partida da série, antes de se 
deslocar para o presente – e ao qual 
se vai inevitavelmente voltar. Os 
avanços tecnológicos e a fisionomia 
dos bairros são mudanças mais do 
que evidentes, mas o lado social 

CHEGOU UMA DAS SÉRIES DO ANO! 
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parece ter ficado parado no tempo: 
o racismo continua bem marcado 
num clã local, que, ironicamente, 
usa máscaras de Rorschach. E nem 
um apoio recente de apoio às vítimas 
afro-americanas suaviza a crispação 
– quanto muito, aumenta-a.

Quem também esconde a cara, 
como os Watchmen 30 anos antes, 
é a polícia de Tulsa, na sequência de 
um ataque concertado aos agentes 
na “White Night”. Desta forma, 
protegem a sua identidade para 
garantirem maior segurança às suas 
famílias. Com nomes de código e 
fatos que lembram os Watchmen e os 

Minutemen (o grupo de justiceiros 
anterior, nos anos 40), os polícias 
são chamados à ação quando um 
clã racista volta ao ativo depois de 
uma interrupção breve. Em foco 
está Angela Abar (Regina King), 
uma detetive implacável nascida no 
Vietname, que finge ter abandonado 
a autoridade, mas está mais 
implacável do que nunca. É também 
o braço-direito de Judd Crawford 
(Don Johnson), o responsável do 
Departamento.

Esta breve sinopse resume ao que a 
série vem: o legado dos Watchmen 
não é ignorado, mas o seu lado social 

é ainda mais intenso, nomeadamente 
tendo em conta os casos de violência 
policial e do KKK contra afro-
americanos. À exceção de um ou 
outro rasgo inspirado na realização, 
«Watchmen», a série, pouco tem a ver 
com o filme ligado ao seu passado. 

A mais recente aposta da HBO 
podia funcionar perfeitamente 
sem qualquer conexão com os 
Watchmen ou os Minutemen – que, 
inclusivamente, são “caricaturados” 
numa série dentro da própria série, 
“American Hero Story” –, já que o 
seu foco é bem mais abrangente do 
que o original e as ligações “forçadas” 

poderiam ser substituídas por outras 
personagens. Em todo o caso, é um 
problema facilmente superável se 
as expetativas (e comparações com 
o filme/banda-desenhada) forem 
diminuídas. Um desafio que nem 
sempre é fácil de cumprir.

As questões políticas e sociais que 
marcam a narrativa são complexas e 
bem suportadas pelas personagens 
que as assumem: as histórias são 
bem elaboradas, o contexto é 
construído com cuidado e o mistério 
constante deixa o espectador em 
suspense para saber o que acontece 
a seguir. Na linha deste detalhe, 

Damon Lindelof não tem problemas 
em dedicar dois episódios (5 e 
6) à contextualização do que foi 
visto até ali, preparando o conflito 
épico que se avizinha. Temas como 
a manipulação das massas e a 
orquestração de lutas – para serem 
vividas por quem se quer eliminar 
– continuam a pautar a estética de 
Watchmen, que revisita o passado 
com frequência para se enquadrar no 
presente.

Regina King é uma atriz de outro 
nível – dúvidas houvesse, e lá ia ela 
à estante buscar o Óscar que venceu 
este ano por «Se Esta Rua Falasse» 

(2019), bem como um Globo de Ouro 
e três Primetime Emmys. Depois de 
brilhar numa série apagada («Seven 
Seconds»), Regina tem finalmente 
espaço para crescer protagonista 
inesperada desta história de ação. 
Mas o elenco de luxo não fica por 
aqui: Jeremy Irons e Jean Smart 
dispensam apresentações e assumem 
as storylines secundárias mais 
importantes, sendo ainda de destacar 
a presença de Frances Fisher, Tom 
Mison, Tim Blake Nelson, Louis 
Gossett Jr. e um dos atores do 
momento, Yahya Abdul-Mateen 
II («Nós» (2019), «Black Mirror» e 
«Aquaman» (2018)).
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personagem Sofia [Bruna 
Lombradi], pela profissão dela, 
pelas escolhas que ela toma e que 
muitas vezes não são escolhas 
muito fáceis... E até as coisas no 
nível político nacional. A ideia 
sempre foi explorar, mesmo estes 
temas maiores, do ponto de vista 
da intimidade das personagens 
que estão à frente dos temas. 
Vemos o que está por detrás da 
vida daquela personagem desde a 
vida íntima, como isso influencia 
as escolhas dela. Acho que com 
isso temos um panorama mais rico 
e mais íntimo da trama. 

Começava por perguntar à 
mesa o que podemos esperar da 
segunda temporada da série.
Kim Riccelli: A primeira 
temporada introduziu e criou 
o universo da nossa história, 
apresentou as personagens, os 
seus conflitos e dificuldades. A 
segunda temporada já começa, 
como isso já está muito bem 
estabelecido pela primeira, com 
uma força e uma velocidade maior. 
A trama está muito interessante. 
Tratamos de assuntos e temas 
pessoais, íntimos entre os 
casais, as dificuldades da própria 

Sendo uma série que conta 
com vários criadores e 
decisores tem sido fácil 
chegar ao consenso do 
caminho a seguir?
Kim Riccelli:  "Fácil" não é a 
palavra mais adequada (risos).
Carlos Alberto Riccelli: 
Dinâmico?
KR:"Dinâmico" é uma boa 
palavra. Acho que o que temos 
entre nós como criadores – eu, a 
Bruna e o Riccelli, e também com 
a parceria com a HBO – é que 
sempre tivemos um alinhamento 
grande na essência da história 

que queremos contar. Acho que 
quando temos este alinhamento 
não só da história, mas da maneira 
que queres contar a história, da 
maneira que queres conversar com 
o telespectador... Uma vez que tens 
isso, com essa base sendo sólida, 
aí tens um espaço maior para 
explorar. Claro que isso às vezes 
vai gerar discussões sobre como é 
que acreditamos que as coisas têm 
de ir, temos diferentes opiniões. 
Mas acredito que isso enriquece. É 
tudo tratado com muito respeito, 
com uma visão…
Bruna Lombardi: Complementar.

Com a estreia da segunda 
temporada de «A Vida Secreta 
dos Casais», a METROPOLIS . 
entrevistou os dois protagonistas, 
Bruna Lombardi e Carlos Alberto 
Riccelli (também criadores), bem 
como o cocriador Kim Riccelli 
e Roberto Rios, da HBO da 
América Latina. Foi uma animada 
conversa telefónica, onde as 
mentes por detrás da aposta 
brasileira destacaram a qualidade 
e a liberdade permitida pelo 
streaming. SARA QUELHAS

A VIDA SECRETA
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E N T R E V I S TA

KR: Exatamente. Harmonia, com 
uma visão complementar. Existe 
uma cumplicidade entre nós que é 
muito rica. 
Roberto Rios: Parte da nossa 
marca registada – e quando 
falo "nossa" falo da HBO a nível 
global – é justamente essa: ter um 
processo criativo que nasce de um 
debate, uma preocupação comum 
muito genuína de cumplicidade, 
de que a história é a parte mais 
importante, que a relação entre 
personagens é fundamental. E 
que nada é proibido, exceto aquilo 
que não funciona realmente. Isso 

torna a essência do debate um 
campo comum de preocupações. 
São personagens reais, 
personagens tridimensionais que 
podem ser exploradas e que podem 
criar, inclusivamente, impressões 
ambíguas. Isso é muito dinâmico e 
é muito criativo na maneira como 
as coisas vão acontecendo. 
Costumamos dizer que a HBO e 
outros caminhos de streaming 
abrem caminho a novas 
possibilidades e formas de contar 
histórias. Gostava de saber se 
sentem isso, se acham que têm 
maior liberdade aqui, neste 

caso na HBO, do que teriam na 
televisão dita normal?
CAR: Liberdade é a grande 
palavra, realmente. Isso nós 
temos, total. E para qualquer 
criador é essencial ter liberdade. 
É algo que não pode ser quebrado 
num criador. Ter liberdade total 
para sonhar, para se jogar, para 
inventar muito. Senão a coisa toda 
fica muito presa, não é? E isso é 
o que a HBO nos dá. Ao mesmo 
tempo, existe essa parceria muito 
grande. Nós temos liberdade 
porque a HBO participa connosco. 
Nós ouvimos e eles ouvem-nos. E 

nós queremos fazer as coisas nessa 
troca. Jogamos juntos. 

Uma das coisas que me chamou 
a atenção nos episódios que vi 
foi o argumento, porque está 
muito bem desenvolvido e tem 
claramente uma preocupação 
técnica. Vai muito ao detalhe 
não só da profissão, mas 
também da personagem e de 
como isso a influencia, de certa 
forma. Tem sido um processo 
criativo muito exigente? 
BL: Eu acho que sim, porque uma 
série é muito abrangente. É preciso 

pensar com muita distância. 
Pegamos no primeiro tema e já 
se vão jogando sementes do que 
imagina que seria uma sequência 
de uma segunda temporada. 
Precisamos de arcos grandes, 
então todas as personagens que 
entram... Eu gosto muito de 
atores, todos gostamos. Todos os 
que entram, entram para brilhar. 
Eu quero que as pessoas tenham 
o seu momento de brilho, de 
luz. Mas essas personagens, que 
têm várias camadas, precisam 
de ser desenvolvidas com 
mais complexidade, com mais 

inteligência. Para ser muito 
original, para ser muito autêntico, 
para ser muito verdadeiro, tem 
de respeitar profundamente as 
suas personagens e segui-las para 
onde elas querem ir e jamais usar 
uma personagem para resolver um 
problema de trama. Como autor, 
tem de se colocar num beco sem 
saída. Não sabe sair de lá, mas 
não vai ser traindo personagens 
que vais conseguir sair. Temos de 
achar uma saída com verdade, com 
realidade, com coração. Porque 
quando se faz isso, tocamos o 
coração e a emoção do público. 
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E N T R E V I S TA

Assim como respeitamos muito as 
personagens, eu respeito muito o 
público. Eu sei que trabalho para 
um público que é inteligente, um 
público que vai olhar o detalhe, 
um público observador, um 
público atento. Trabalhamos dia e 
noite, acordamos a meio da noite 
para tentar resolver o problema da 
série. 

A corrupção é uma parte muito 
importante da série, é um 
tema muito complexo e muito 

presente na série. E também 
é um tema muito atual no 
mundo real. Quais as vossas 
preocupações quando abordam 
estas questões dentro da série? 
BL: Isso para nós é fundamental. 
Como eu te disse, são muitos 
temas e muitas questões em que 
acreditamos, valores em que 
acreditamos e que implantamos e 
quer manter e lutamos por eles na 
série.
KR: Acho que uma das principais 
vertentes é que se fala muito, no 

mundo, da corrupção como uma 
qualidade abstrata. E ela não é 
uma qualidade abstrata, ela é 
uma qualidade do carácter de 
uma pessoa. No final das contas, 
a corrupção não existe. Existem 
pessoas corruptas, agindo e 
tomando decisões corruptas e 
isso leva a um cenário. A série 
foi muito pensada, a trama foi 
muito pensada... O foco é nas 
personagens e na jornada de 
cada um do que leva alguém a ser 
corrupto. Quais são os interesses, 

onde está a falha de carácter, onde 
está... Enfim, às vezes o desespero. 
Ás vezes a corrupção vem de uma 
coisa que já é muito integral àquela 
pessoa, que já tem essa falha de 
carácter ao longo da vida; outras 
vezes é uma escolha momentânea. 
BL: Queremos falar muito sobre 
a corrupção no poder. Acho que 
há uma frase-chave na primeira 
temporada que diz o seguinte: 
"o poder corrompe" e a outra 
personagem responde "não, o 
poder não corrompe, o poder 

revela". Acho que é isso, revelamo-
nos nas nossas escolhas, nas 
nossas atitudes na vida. 

Já tiveram algum tipo de 
feedback dos fãs portugueses 
em relação a esta série, uma 
vez que já está disponível na 
HBO Portugal? 
BL: Tivemos muito. É realmente 
surpreendente o quanto os 
portugueses são carinhosos e 
o quanto eles participam do 
nosso trabalho. Esse para mim é 

o melhor estímulo e a melhor 
certeza que podemos ter. Por 
exemplo, quanto eu estou 
lá, estou todos os dias com o 
público, a autografar livros ou 
a fazer palestras. Mas quando 
estou aqui no Brasil, em que 
um oceano nos separa… Graças 
às redes sociais de hoje, eu sei 
quanto eles estão próximos, eu 
recebo diretamente essa energia 
positiva e eu agradeço muito. 
Agradeço ao público português 
de coração.

BRUNA LOMBARDI
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grafia – inclusivamente com alguns 
momentos explícitos –, sendo um 
elemento central na evolução de 
Eve após a saída do filho de casa.

Dois anos depois do final de «The 
Leftovers», o criador Tom Per-
rotta regressa para falar nova-
mente sobre a perda, ainda que 
desta vez recorra a um tema 
bem mais comum. O “ninho” va-

zio depois da saída do filho de 
Eve, Brendan (Jackson White). 

A mulher, divorciada há 10 anos, 
está demasiado dependente da ro-
tina do adolescente, que assume 
uma postura indiferente e sempre 
ligado ao telemóvel, sem o menor 
esforço em ter um papel ativo na 
sua mudança para outra cidade. A 
dinâmica é incómoda, é certo, es-

tando presente uma forte crítica 
social, mas não é exatamente essa 
a história que Perrotta quer contar.

Mãe e filho separam-se pela pri-
meira vez desde o berço. Muitas 
histórias começam assim, mas 
poucas ousam ir tão longe como 
esta. Ambos têm maneiras pró-
prias de lidar com o corte: o com-
portamento de Brendan, outrora 

PORNOGRAFIA, NUDEZ E MUITA IRREVERÊNCIA

Será este o papel da vida 
de Kathryn Hahn?
 
A METROPOLIS teve 
acesso antecipado à 
temporada completa de 
«Mrs. Flecter»  
da HBO Portugal. 
SARA QUELHAS

Caso alguém vá parar por “engano” 
ao piloto de «Mrs. Fletcher» – e com 
episódios lançados semanalmen-
te  –, a série faz por esclarecer logo 
ao que vem. Na primeira cena, Eve 
Fletcher (Kathryn Hahn) é chama-
da a intervir no lar onde trabalha, 
quando um dos idosos vê porno-
grafia num dos computadores ins-
talados na sala de estar. É um facto: 
«Mrs. Fletcher» tem muita porno-

um dos rapazes mais populares 
do secundário, revela bastante in-
segurança. Apesar da experiência 
sexual, é muito imaturo e está per-
dido em relação aos objetivos que 
tem para o futuro. Já Eve, que co-
meça presa a uma fase mais amar-
gurada, aproveita a solidão da casa 
para ver pornografia e explorar, 
muitas vezes “mimicando”, algu-
mas das cenas.

MRS. FLETCHER
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Muito colada ainda à imagem de 
melhor amiga das protagonistas, 
veja-se a série «A Patologista» ou 
«Como Perder um Homem em 10 
Dias» (2003), Kathryn Hahn tem 
vindo a romper com esse typecast 
em trabalhos recentes. Embora 
aqui mantenha a faceta desastrada 
que já conquistou o público, a ver-

dade é que a sua Eve vem romper 
com todas as ideias preconcebias 
em relação à atriz e às mulheres 
próximas da meia-idade – ou aqui 
que socialmente é visto como cor-
reto. Não há dúvidas que as tramas 
mais “libertinas” deixaram de ser 
uma novidade, muito por respon-
sabilidade da ousadia da HBO, mas 

«Mrs. Fletcher» procura trazer in-
gredientes novos e rompe com to-
das as barreiras do desconforto, ou 
os limites socialmente – e até cria-
tivamente – aceites.

A qualidade do argumento está lá, 
como Perrotta – que publicou a his-
tória como livro originalmente em 

2017 – nos habituou. Não é tão-so-
mente uma série sobre uma mulher 
que desperta novamente para a sua 
sexualidade, mas cria algo mais. 
Entre as decisões conscientes e ins-
tintivas, Eve é desafiada a confron-
tar um lado da sua personalidade 
que estava adormecido pela res-
ponsabilidade ser mãe e de colocar 

Brendan sempre em primeiro. Algo 
que o filho talvez não valorizasse o 
suficiente, também porque estava 
muito focado em agradar ao pai, 
Ted (Josh Hamilton), dedicado ao 
filho mais novo e autista, muitas 
vezes em detrimento de Brendan.
«Mrs. Fletcher» vai certamente 
dar que falar nas próximas sema-

nas, sobretudo ao fim de vários 
episódios. Provocadora, assertiva 
e despreocupada: a série tem os 
ingredientes todos para tirar o es-
pectador da sua zona de conforto 
e desafiar a forma politicamente 
correta como se lida com ocasiões 
marcantes da vida adulta, como a 
saída de um filho de casa.



Com tanta oferta não sabe às quantas anda 
o seu calendário seriólico? A METROPOLIS 
organizou o calendário para as próximas 
semanas, além das séries que já pode 
maratonar nos serviços de streaming. 
Destaque para os regressos de «Twilight 
Zone» e «Veronica Mars», bem como para a 
prestação de Helen Mirren em «Catarina, a 
Grande» e a nova temporada de «The Crown».

SARA QUELHAS
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SILICON VALLEY 
HBO PORTUGAL

Ainda não perceberam a dimensão (e o perigo) da reco-
lha dos nossos dados na Internet? Antes de cair o pano, 
«Silicon Valley» ilustra o perigo de estarmos à venda. 

A metáfora de Richard Hendricks (Thomas Middle-
ditch), no primeiro discurso idealista da última tem-
porada, traça a missão da Internet descentralizada: 
assim como os europeus fugiram a reis e procuraram 
na América um mundo novo, também a sociedade tem 
agora a oportunidade de desafiar o monopólio do Goo-
gle, Facebook e da Amazon Web Services. Apesar da 
eloquência (trémula), como acontece teimosa com esta 
personagem, as suas frases têm pouco impacto na ação 
que se segue em «Silicon Valley».

A crítica apurada a Silicon Valley e à tecnologia que 
domina o pensamento empresarial – e, por conse-
guinte, o modo com as pessoas comuns estão ou não 

protegidas na Internet –, e tantas vezes a procura quase 
desumanizante pelo lucro, marca o discurso e os aconte-
cimentos de «Silicon Valley», que regressa na madrugada 
de domingo para segunda, 28. Se é para dizer adeus, que 
seja com um bang, pelo que o arranque da sexta tempo-
rada deixa as expetativas em alta para os episódios finais 
da história imaginada por John Altschuler, Mike Judge 
e Dave Krinsky.

Tudo parecia correr bem para a Pied Piper no final da 
quinta temporada, e o próprio arranque da temporada 
de despedida fazia antecipar um desfecho risonho, mas 
o mito é rapidamente desfeito por uma série de azares 
ao estilo que Richard Hendricks nos habituou. Com uma 
audiência no Congresso, ironicamente ao lado de Gavin 
Belson (Matt Ross), Richard assume novamente a sua 
faceta Mark Zuckerberg-iana e explora um tema atual e 
bastante problemático: a questão da user data. Ou seja, 

dos dados que são recolhidos dos utilizadores – sobretu-
do das plataformas mainstream – e que são depois vendi-
dos a patrocinadores. Embora desajeitado como sempre, 
Richard parece romper com os “monstros” da tecnologia 
e estudar uma solução para os internautas.

Mas nem tudo o que parece é, e «Silicon Valley» rapida-
mente muda o tabuleiro do jogo e inverte as expectativas 
geradas no primeiro episódio da temporada final. Apesar 
do longo percurso que fizeram até aqui, a vida continua 
a não ser fácil para Richard, Jared (Zach Woods), Dinesh 
(Kumail Nanjiani) e Gilfoyle (Martin Starr). Entre vin-
ganças, tréguas e cortes aparentemente definitivos, a 
série explora as relações entre as personagens mais efu-
sivamente do que nunca, ao mesmo tempo que coloca a 
Pied Piper entre a incerteza e o caos. Quase indiferen-
tes a isto tudo, personagens menores como Jian Yang 
(Jimmy O. Yang) e Hoover (Chris Williams) mantêm-se 

como a melhor desculpa para momentos de comédia “in-
consequente”.

Na série da HBO, aprendemos que toda a gente tem um 
preço. E até os momentos mais escabrosos podem reve-
lar-se de sucesso pelo preço certo. A visão idealista de Ri-
chard tem escapado à tentação, mas a provação nunca foi 
tão forte como agora: e como se vão comportar Dinesh e 
Gilfoyle perante os desafios mais “milionários”? Monica 
(Amanda Crew) assume-se uma vez mais como o trunfo 
da narrativa, a par de uma inesperada contratação, que 
promete tirar Gilfoyle do sério.

Depois de cinco anos na antena do TVSéries, «Silicon 
Valley» regressa para se despedir do público português na 
sua “casa” original, a HBO. Os episódios são lançados se-
manalmente, na madrugada de domingo para segunda, 
ao mesmo tempo dos Estados Unidos. SARA QUELHAS
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LOOKING FOR ALASKA 
HBO PORTUGAL

Quando é atirado para o "vazio", Miles Halter (Char-
lie Plummer) partilha com o espectador uma das suas 
fragilidades: apesar de ser obcecado com últimas fra-
ses de pessoas conhecidas antes de morrerem, é pés-
simo a idealizar a sua.

Porque, embora «Looking for Alaska» se desenvolva 
a um ritmo fluído e fortemente apoiado pelo estilo 
literário, sobretudo ao nível do argumento adulto e 
longo, pouco habitual entre adolescentes, a vida não 
tem a criatividade de um livro. E este fosso entre uma 
história pensada ao pormenor de cada palavra com 
a iminência da deceção perante o risco presente da 
morte, molda as personagens e o que esperamos de-
las.

Mas nem só de tragédia vive a mais recente aposta da 
HBO. É caso para dizer, adaptando: quer não quer ser 
de nicho, não lhe vista a pele. Josh Schwartz (uma das 
mentes por detrás de «The O.C», «Chuck» e «Gossip 
Girl») e Stephanie Savage, os criadores por detrás desta 
adaptação do livro de John Green com mesmo nome, 
criam uma série à medida de quem leu a obra original, 
publicada em 2005, ao mesmo tempo que piscam o olho 
a quem tem devorado dramas juvenis como «Por Treze 
Razões» ou «Sex Education».

Miles Halter é o protagonista e narrador desta histó-
ria. Numa escola nova, fora da sua zona de conforto e 
perante os desafios e experiências próprios da adoles-
cência, tenta encontrar o seu "grande talvez". O épico 
prometido por um qualquer poeta francês às portas da 

morte, na dúvida do que vem depois do fim; as frases 
antes do último suspiro são, aliás, uma das relíquias 
que Miles mais gosta de partilhar. Será este "grande 
talvez" Alaska (Kristine Froseth), a jovem aventureira e 
misteriosa que integra o seu grupo de amigos?
Numa linguagem adulta e "literária", os jovens do se-
cundário têm, a espaços, conversas bastante elaboradas 
e pouco comuns na idade, algo que destoa do habitual 
argumento da televisão juvenil. Tal acontece num es-
forço por preservar o ambiente criado no livro original, 
muito introspetivo e assente em questões existenciais 
fortes, que marcam o rumo das personagens centrais.

Por entre os seus pensamentos ensurdecedores, encon-
tra-se a descoberta do primeiro amor, dos que surgem 
entretanto, e de um futuro que está cada vez mais per-

to. Ou do passado que teima em não permitir que esse 
passo se dê com firmeza. Entre os momentos de sofri-
mento e de euforia, encontra-se a dúvida que, em maior 
ou menor escala, marca o crescimento de toda a gente.

O final anuncia-se trágico desde o primeiro momento, 
ainda que com muitos pontos de interrogação. Além 
da forte componente narrativa, de ambientação mui-
to próxima da literária, como já referido, «Looking for 
Alaska» reúne os ingredientes-tipo que se esperam de 
uma série do género: romance, bullying, intriga e mui-
ta incompreensão. Desenhada para não desagradar aos 
fãs de Green, promete arrecadar também alguns adep-
tos entre os espetadores mais céticos. Já o elenco jovem 
tem qualidade, merecendo ainda destaque Timothy Si-
mons («Veep») e Ron Cephas Jones («This is Us»). SQ
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THE AFFAIR 
TV SÉRIES

Depois de um final de temporada brutal, «The 
Affair» está de volta para fechar, de vez, as 
storylines ainda em aberto. Por um lado, encon-
tramos Noah (Dominic West) e Helen (Maura 
Tierney) no rescaldo da morte de Vic (Omar Me-
twally); por outro, Anna Paquin (mais conheci-
da por ter interpretado Sookie em «True Blood» 
e Flora em «O Piano» (1993), que lhe valeu um 
Óscar) estreia-se na série como uma Joanie Lo-
ckhart adulta, ainda assombrada pela misterio-
sa morte da mãe.
As duas linhas temporais complementam-se de for-

ma brilhante desde o início. A dor, embora se apresente 
de formas diferentes, está presente em todas as perso-
nagens.

Noah prepara-se para ter o seu livro adaptado a filme 
por Sasha Mann (Claes Bang), ao mesmo tempo que 
navega pelas suas relações com Janelle (Sanaa Lathan), 
Helen e os filhos. Sem perceber o seu lugar em qualquer 
um destes universos, Noah é agora ainda menos deter-
minado do que antes. Depois de comandar os destinos 
à sua volta, revela-se desorientado e a falta de confian-
ça vem à tona no discurso e linguagem corporal do pro-

tagonista. Na mesma linha, também Helen se mostra 
derrotada e, acima de tudo, revoltada por sair a perder 
novamente.

Com as duas personagens no seu pior, surge Joanie 
(Anna Paquin), com uma carga bastante negativa. Em-
bora faça parte de uma família aparentemente feliz, 
a personagem mostra-se desorientada e muito presa 
ao passado. Envolta em mistério, não tarda a revelar 
a causa da sua atitude: a mãe. Será ela a comandar a 
storyline da personagem, no futuro, o que a fará re-
gressar ao local onde tudo aconteceu para perceber se 

a mãe realmente se suicidou ou se a história está mal 
contada. Como sabemos, trata-se da segunda opção. 

Com dois dos protagonistas de fora, Cole (Joshua Ja-
ckson) e Alison, a trama não se mostra mais enfra-
quecida. O argumento é pungente e constrói de forma 
sublime, como já nos habituou, a complexidade que 
compõe as relações amorosas e familiares. Bem como 
o seu lado mais negro.

A quinta e última temporada de «The Affair» estrou no 
TV Séries. SQ
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SIMPLESMENTE ATERRADOR
NETFLIX

«Simplesmente Aterrador» («Creeped Out», no origi-
nal) é uma espécie de “A Quinta Dimensão” com ro-
dinhas de apoio. É uma antologia de contos de terror, 
fantasia e ficção-científica direccionada a um target 
infanto-juvenil. E dentro da oferta disponível, seja em 
que género for, para uma faixa etária que está a dar 
os primeiros passos na ficção televisiva, é um produ-
to digno de referência e de louvor. Apesar de tudo nos 
dias de hoje, o cinema tem sido mais enriquecedor na 

aquisição de conhecimento e de espírito crítico entre 
as camadas mais jovens. É de certa forma paradoxal, 
considerando que para o público adulto, a produção te-
levisiva tem-se mostrado tão ou mais relevante do que 
o cinema.

Os episódios de «Simplesmente Aterrador», que já tem 
duas temporadas disponíveis, variam entre o simples 
cautionary tale (a fábula que traz uma lição de vida) 

até ao puro terror, passando pelo perturbador, mas em 
doses inoculantes. Ou seja, são a vacina que os mais jo-
vens precisam para, no futuro, e seguindo uma ordem 
lógica, entrarem no universo dos “Contos Assombro-
sos”, de Steven Spielberg, ou de “A Quinta Dimensão”, 
de Rod Serling, sem grandes riscos de morrer de medo 
ou ganharem traumas para a vida. Não que «Simples-
mente Aterrador» não tenha um ou outro episódio 
que instigue pesadelos, mas os (pequenos) sacrifícios 

de hoje serão as (grandes) vitórias de amanhã. Numa 
época em que a qualidade da oferta infanto-juvenil se 
rendeu ao desinteressante, desmiolado, desesperante, 
e outras coisas começadas por “des”, «Simplesmente 
Aterrador» é uma réstia de esperança para qualquer 
progenitor (regra geral do género masculino) que de-
seje ver o seu filho ou filha a ver algo muito — mas 
mesmo muito! — melhor e mais educativo do que o 
«Acampamento Kikiwaka». MARCO OLIVEIRA
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EL CAMINO
NETFLIX

«El Camino» é o que, de um de vários pontos de 
partida, se pode chamar de “fan service”. Mas é “fan 
service” executado ao mais alto nível de qualidade, 
concebido não só para satisfazer aquele desejo infantil 
de qualquer fã de dar uma última volta no carrossel, 
mas também para fazer parte desse carrossel dando 
continuidade e finalidade a uma linha narrativa 
deixada em aberto no final da série. E isto, reiterando o 
que acima já foi dito, sem nunca perder de vista os altos 
padrões de qualidade impostos pela série televisiva. 
«El Camino», seja encarado como filme ou como 
episódio especial, tem o seu lugar neste universo criado 
Vince Gilligan. Pode distanciar-se da série em alguns 

(poucos) aspectos estéticos e narrativos, mas a essência 
permanece imaculada. Parte crime thriller, parte western, 
«El Camino», à semelhança de «Breaking Bad», é uma 
história sobre escolhas e consequências e como viver com 
elas. Conceito este que é também transversal ao spin-off, 
«Better Call Saul», apesar de este se assumir — e com toda 
a legitimidade — uma obra(-prima) com o seu próprio 
lugar actual panorama televisivo. Como nota final, e mais 
do que uma simples curiosidade, é de salientar a estreia 
de «El Camino» na Netflix e não no AMC, o seu canal 
de origem, revelando assim como «Breaking Bad», uma 
série politicamente incorrecta e “impossível” de produzir 
nos EUA, deu o salto do culto para a popularidade. 

MERRY HAPPY WHATEVER
NETFLIX

Um pai de família (Dennis Quaid) tem de equi-
librar os desafios da sua complicada casa com o 
stress da época natalícia. Além das dificuldades do 
costume, há um elemento novo em jogo: a sua filha 
mais nova volta a casa para as férias com um novo 
namorado. SQ
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UMBRE
HBO PORTUGAL

CATARINA, A GRANDE
HBO PORTUGAL

Helen Mirren nasceu para ser rainha (neste caso 
imperatriz). Dúvidas houvesse e elas caem por terra 
numa das mais recentes “estrelas” da HBO Portugal, 
«Catarina, a Grande». A icónica líder russa, cuja vida 
foi recheada de ambição e tragédia, é recordada pela 
lendária atriz, que protagoniza a minissérie de quatro 
episódios. 
A trama atravessa várias gerações, depois da morte 
envolta em mistério do marido, e aborda temas como 
liberalismo, guerra e jogos de poder. É difícil enqua-
drar as mais diversas atitudes em certo ou errado, já 
que todas as personagens apresentadas são comple-
xas e as suas decisões raramente não são enviesadas. 
Destaque ainda para Jason Clarke, que interpreta 
uma das paixões mais emblemática da imperatriz. SQ

Depois do confronto com Emilian (Laurentiu 
Bãnescu), Relu (Serban Pavlu) está com mais de-
terminação do que nunca na terceira temporada. 
Está disposto a usar todos os truques ao seu al-
cance, bem como toda a gente, para vencer a dis-
puta com o seu inimigo. Não está em jogo apenas 
a sua liberdade, mas também todo o império fa-
miliar. SQ
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THE SLEEPERS
HBO PORTUGAL

THE CROWN
NETFLIX

«The Crown» avança no tempo e traz um elen-
co renovado, com Olivia Colman a interpretar a 
Rainha Isabel II. A Família Real esforça-se para 
vencer os desafios de um Reino Unido em cons-
tante mudança. Da Guerra Fria à paranóia, pas-
sando pela vida de luxo e a corrida espacial, «The 
Crown» passeia pela exuberância dos anos 60 e 
70. Há tempos mais liberais, mas também mais 
turbulentos à espreita. SQ

Este drama de espionagem ocorre no final de 
1989, na Checoslováquia, aquando do desmoro-
namento do Império Soviético. No meio da Re-
volução Vermelha, que colocou fim a 40 anos de 
domínio russo no país, uma mulher comum fica 
presa entre dois mundos, o da Segurança de Es-
tado e o dos dissidentes. Gradualmente, vai ser 
forçada a descobrir segredos inesperados dos dois 
lados. SQ

 191 190

ZAPPING O QUE ESTÁ A DAR NA TV

METROPOLIS NOVEMBRO 2019 METROPOLIS NOVEMBRO 2019



SANTOS DUMONT
HBO PORTUGAL

THE MAN IN THE HIGH CASTLE 
AMAZON PRIME

Juliana Crain (Alexa Davalos) está determinada 
a derrubar John Smith (Rufus Sewell), enquanto 
os Nazis usam o Portal “Die Nebenwelt” para se 
infiltrar noutros mundos. Helen Smith (Chelah 
Horsdal) luta para proteger a sua família. O ins-
petor Kido (Joel de la Fuente) fica entre o Exérci-
to Imperial e a Família Real, enquanto o Império 
Japonês enfrenta o maior desafio até à data. Sur-
ge ainda uma nova força rebelde: a Resistência 
Comunista Negra. SQ

A série retrata a história de um homem que está 
envolvido em mudanças que vão mudar o mun-
do para sempre: idolatrado mundialmente como 
o primeiro homem a conduzir um avião. «Santos 
Dumont» tem a sua ação situada no século XIX, 
acompanhando o percurso do aviador brasilei-
ro, interpretado por João Pedro Zappa, desde a 
sua infância até a uma vida de luxo. No elenco 
encontram-se também Joana de Verona e Miguel 
Pinheiro, entre outros. SQ
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CARDINAL
AMC

SWAMP THING 
HBO PORTUGAL

Foi cancelada após apenas um episódio, e a tem-
porada completa chega a Portugal em novem-
bro. Abby Arcane (Crystal Reed) regressa a casa 
– Marais, Louisiana – para investigar um vírus 
transmitido nos pântanos e acaba por fazer uma 
descoberta que mudará a sua vida para sempre. 
Trata-se de mais uma personagem da DC a ganhar 
vida, ainda que curta, no pequeno ecrã: “Swamp 
Thing” (Derek Mears) está pronto para combater 
as forças do Mal! SQ

O cadáver de uma jovem que estava desapareci-
da é encontrado no inverno, em Ontário. John 
Cardinal (Billy Campbell) e Lise Delorme (Kari-
ne Vanasse) procuram desvendar o mistério. Ao 
mesmo tempo, Cardinal tenta corrigir os erros do 
passado, mas isso pode colocar em risco a sua in-
vestigação e pôr termo à sua carreira. O caso que 
tem em mãos torna-se cada vez mais violento e 
retorcido, e tem de correr contra o tempo antes 
que seja feita nova vítima. SQ
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RAY DONOVAN
TVSÉRIES

S.W.A.T.: FORÇA DE INTERVENÇÃO
AXN

Shemar Moore está de regresso para a terceira 
temporada de «S.W.A.T.: Força de Intervenção». 
Hondo (Moore) começa a alta velocidade ao ter 
de resolver o caso de um bombista em série e a 
adaptar-se à nova responsabilidade com Darryl 
(Deshae Frost). Será que Hondo e companhia es-
tão preparados para os desafios que vão ter de ul-
trapassar? SQ

Ray Donovan (Liev Schreiber) continua a tentar 
equilibrar a vida profissional com a pessoa. Há 
medida que faz avanços na sua vida “normal”, há 
exigência que obrigam o Ray antigo a mostrar-se. 
Nesta temporada, Ray ter de ajudar o mayor de 
Nova Iorque, um agente da polícia e outros conhe-
cidos do passado… Qual será o seu lado que vai 
levar a melhor? SQ
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VERONICA MARS
HBO PORTUGAL

WILL AND GRACE
TVSÉRIES

Grace (Debra Messing) regressa das suas via-
gens uma mulher renovada, mas a sua alegria é 
encurtada quando recebe notícias que mudam ir-
reversivelmente a sua vida. A 11ª temporada foi 
anunciada como sendo a última da série, que re-
gressou em 2017, após um interregno de 11 anos. 
SQ

Enquanto umas séries dizem adeus, outras re-
gressam. Prestes a despedir-se de «The Good Pla-
ce», Kristen Bell regressa a uma casa que conhece 
muito bem, «Veronica Mars». Doze anos após o 
final da terceira temporada, a série regressa com 
Veronica (Bell) e Keith (Enrico Colantoni) a se-
rem contratados por uma família rica para inves-
tigar um ataque com bomba. SQ
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THE TWILIGHT ZONE
SYFY

O SYFY Portugal estreou a 8 de outubro o imper-
dível reboot de «Twilight Zone». Para os mais céti-
cos, o episódio de arranque "Nightmare at 30,000 
Feet", protagonizado por Adam Scott, é uma agra-
dável surpresa. Numa homenagem ao episódio 
"Nightmare at 20,000 Feet", a série retrata o voo 
de homem traumatizado pelo seu passado que, 
contrariando a lógica, encontra um podcast que 
retrata o misterioso acidente... do voo onde se en-
contra. SQ
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Compomos as almofadas, desligamos as luzes 
e entramos na Netflix. Inserimos o título e 
imediatamente surge no ecrã da nossa televisão o rosto 
de Meryl Streep, imagem de fundo do novo filme de 
Steven Soderbergh: «Laundromat, O Escândalo dos 
Papéis do Panamá».
Ora, ainda antes de carregarmos no botão “assistir”, 
verificamos se tudo está pronto e lemos a pequena 
sinopse que acompanha a imagem: “Depois de levar 
um golpe, uma viúva busca respostas e se depara com 
dois advogados astutos que escondem dinheiro para 
milionários no Panamá”. Desta vez, o reconhecido 
realizador de «Erin Brockovich» (2000) e de «Ocean’s 
Eleven» (2001) leva-nos a dar um passeio pelo 
escândalo que rebentou em 2016 e que revelou ao 
mundo as ações de Jürgen Mossack e de Rámon 
Fonseca. Porém, o filme não é tão linear ou simples 
como a sinopse nos faz crer. A partir do livro do 
jornalista Jake Bernstein (Secrecy World: Inside the 
Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks 
and the Global Elite, 2017), Scott Z. Burns escreve o 
argumento do filme que mostra a versão de Mossack 
Fonseca. São eles os primeiros a aparecerem em voice-
over, como anfitriões de uma festa ou de um programa 
de entretenimento que nos vai explicar a evolução 
do dinheiro e do seu uso. Neste momento ainda não 
sabemos que Gary Oldman encarna Mossack e Antonio 
Banderas o seu sócio, Fonseca, mas lá chegaremos por 
meio de capítulos e diferentes histórias que explicarão 

o ponto de vista destes dois empresários. É numa destas 
histórias que conhecemos Ellen Martin, a viúva que 
indaga, procura e persegue os fantasmas, ou melhor, as 
empresas-fantasma, uma atrás da outra. 

Mas mais do que um filme, Steven Soderbergh 
apresenta-nos um manual ou um programa didático, 
como «Explicando» (2018-) também da Netflix, no 
qual, recheado de humor e de sarcasmo q.b., explana 
a arte de esconder dinheiro em contas off-shore. Vê-se 
como entretenimento, com pura curiosidade e espanto, 
mas não há uma conexão com a dor de Ellen Martin 
ou com a angústia dos dois pequenos empresários de 
recreação (Robert Patrick e David Schwimmer), não 
temos tempo de nos indignarmos, apenas fazemos um 
esgar. O que não significa que seja uma obra simplificada, 
pelo contrário, nada é descurado: as cenas fluem pelas 
diferentes histórias e temas dos capítulos, há um elenco 
riquíssimo e internacional, havendo inclusive pequenas 
participações de Sharon Stone, Larry Wilmore e de 
Matthias Schoenaerts, por exemplo, e não falta o “twist” 
final de Soderbergh.

É um filme que funciona, que nos capta a atenção e 
nos faz esboçar um sorriso triste e crítico à realidade 
mostrada. No entanto, não nos marca. É uma aula que 
compreendemos, mas que não nos impressiona e é 
uma pena pois trata-se da sociedade em que vivemos.
RITA FONSECA

LAUNDROMAT

TÍTULO ORIGINAL

Laundromat
REALIZAÇÃO

Steven Soderbergh
ELENCO

Gary Oldman
Antonio Banderas 
Meryl Streep  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

95'
ANO

2019
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EXTERMINADOR 
IMPLACÁVEL - 
DESTINO SOMBRIO  
TÍTULO ORIGINAL

Terminator: Dark Fate 
REALIZAÇÃO

Tim Miller 
ELENCO

Linda Hamilton
Mackenzie Davis
Arnold Schwarzenegger
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

128’ 
ANO 

2019 

Foi James Cameron quem começou o icónico 
sarilho, em 1984. “I’ll be back”, dizia então Arnold 
Schwarzenegger, o cyborg do futuro. E assim aconteceu. 
Cameron assinou ainda «Exterminador Implacável 2: 
O Dia do Julgamento» (1991), mas depois disso não 
quis ter mais nada que ver com os destinos da saga, que 
continuou ao sabor dos dispensáveis «Ascensão das 
Máquinas» (2003), «A Salvação» (2009) e «Genisys» 
(2015), cada qual às mãos de diferentes realizadores. 
Da mesma forma, o título que agora reanima a génese 
criativa de «Terminator» não tem nada que ver com 
os três objetos anteriores: beneficiando da bênção de 
Cameron como produtor, e com Tim Miller («Deadpool») 
na realização, «Destino Sombrio» vai buscar o referente 
puro e duro aos dois primeiros filmes e assume-se 
como uma sequela do segundo. Em que é que isto se 
traduz? Desde logo, estamos perante um filme com 
um compromisso e sentido de “passado” que todos os 
outros não têm. 
Para nos situarmos, «Exterminador Implacável: 
Destino Sombrio» está a 20 anos de distância dos 
acontecimentos de «O Dia do Julgamento», e a nova 
personagem a passar pelo que passou Sarah Connor é 
uma jovem mexicana, Dani (Natalia Reyes), que um dia 
recebe uma visita indesejada no trabalho… A história 

parece repetir-se. Um exterminador viaja no tempo, 
vindo do futuro, com a exclusiva missão de a matar. 
Mas ela estará muito bem acompanhada, de um 
lado por Grace (Mackenzie Davis), também vinda do 
futuro, e do outro pela própria Sarah Connor/Linda 
Hamilton, a exibir o grande cabedal que lhe deu a 
tragédia da sua vida. Qual cereja em cima do bolo, 
Schwarzenegger acaba por se juntar à rija trindade 
feminina e todas as amarguras do passado dão um 
sabor especial às vigorosas cenas de ação.
Se há algo que assiste Miller é, de facto, a consciência 
de uma mitologia. Ele sabe puxar os cordões à 
memória e produzir um discurso de continuidade 
com o digníssimo “ferro-velho” de Cameron, ao 
mesmo tempo que põe em marcha uma fórmula sem 
gorduras – mas com carne sobre as máquinas. E quem 
diz carne diz coração. Entenda-se, o que faz que tudo 
seja mais do que uma competente engrenagem de 
ação é essa mistura de química e repulsa trabalhada 
entre as personagens que têm um passado em comum 
– ver Hamilton e Schwarzenegger a cruzarem olhares 
tem quase o mesmo poder que uma cena com a dose 
certa de adrenalina. É caso para dizer que temos aqui 
uma muito estimável fundição de emoções antigas 
com uma energia moderna. INÊS N. LOURENÇO

UM DIA DE CHUVA 
EM NOVA IORQUE 

TÍTULO ORIGINAL 
A Rainy Day in New York 
REALIZAÇÃO

Woody Allen 
ELENCO

Timothée Chalamet 
Elle Fanning 
Selena Gomez 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

92’ 
ANO 

2019
 

Com pouca chama e emoção, «Um Dia de Chuva em 
Nova Iorque» deixa-nos sempre à espera de algo mais 
que nunca chega a aparecer. Tal como o próprio título 
indica, a ação da obra foca-se num dia, tendo como 
cenário a cidade que nunca dorme, onde ficamos a 
conhecer a história de um casal que se depara com 
alguma chuva e aventuras à mistura. Ele é Gatsby 
Welles, um jovem universitário que se incomoda com 
a excessiva exuberância da família em relação ao 
dinheiro, mas que não se abstém de aproveitar os luxos 
que daí advêm. Ela é Ashleigh Enright, uma jovem 
jornalista um pouco alheada mas encantadora para 
todos os que a rodeiam e que entrevista um realizador à 
beira de uma crise existencial.

Toda a obra está carregada das características típicas 
de um filme de Woody Allen, mas em doses bastante 
inferiores ao que o cineasta já nos habituou. A narrativa 
pouco chamativa fica furos abaixo de obras recentes 
como «Meia-Noite em Paris» (2011) ou «Blue Jasmine» 
(2013) e ainda mais quando comparado com outros 
filmes passados em Nova Iorque, como «Annie Hall» 
(1977) ou «Manhattan» (1979), num palco já tantas 
vezes retratado por Allen. Ao contrário do habitual nas 
suas obras, os personagens são sobretudo jovens e a 

falta de maturidade da fase de vida retratada poderá 
ter afetado a amplitude da narrativa do cineasta, 
muito marcada pela sua ironia, críticas sociais e 
autocrítica. Não obstante, «Um Dia de Chuva em 
Nova Iorque» revela alguns momentos invulgares 
e chamativos ao que à realização diz respeito, algo 
também apreciado nas obras de Allen.
As interpretações são seguras, com substancial 
destaque para Timothée Chalamet e Elle Fanning, 
com ótimos momentos individuais e uma química 
também bem trabalhada. Destaque também para 
o elenco secundário recheado de nomes vistosos e 
que não desiludem, como Liev Schreiber, Jude Law e 
Diego Luna.

Woody Allen tem uma das carreiras mais longas e 
interessantes de Hollywood, com uma personalidade 
muito vincada e cada novo filme de Allen chama o 
interesse de qualquer cinéfilo. Embora «Um Dia de 
Chuva em Nova Iorque» tenha a essência de Allen e 
seja uma das suas obras mais otimistas, acaba por 
não ser especialmente memorável, deambulando por 
alguma superficialidade e previsibilidade, resultando 
num filme um pouco sensaborão e desbotado. 
TATIANA HENRIQUES
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TRISTEZA E ALEGRIA 
NA VIDA DAS 
GIRAFAS 

TÍTULO ORIGINAL 
Tristeza e Alegria na Vida das 
Girafas  
REALIZAÇÃO

Tiago Guedes  
ELENCO

Gonçalo Waddington 
Miguel Borges 
Miguel Guilherme
ORIGEM

Portugal 
DURAÇÃO

109’ 
ANO 

2019

O ano está a ser memorável para Tiago Guedes. Depois 
de «A Herdade», estreia-se, finalmente, o seu filme 
anterior, a comédia irascível, furiosa, irreverente, 
incorreta e tocante chamada «Tristeza e Alegria na Vida 
das Girafas». O título do filme também corresponde 
ao trabalho que uma adolescente está a preparar para 
apresentar na escola. Girafa é alta e assertiva, vive com 
o pai, um ator que atravessa uma crise profissional 
(interpretado por Miguel Borges), debate-se, a cada dia 
que passa, com a ausência da sua mãe, dialoga muito com 
um urso de peluche chamado Judy Garland.
Girafa necessita de ver o Discovery Channel para 
aprofundar o trabalho, mas o pai não tem como pagar 
a mensalidade do serviço de televisão. Resta-lhe ir à 
procura do dinheiro que falta percorrendo Lisboa na 
companhia do seu urso de estimação.

A dupla cruza-se com diversas pessoas – um reformado, 
um vagabundo, um bancário – que refletem o período 
recente de crise económica. O filme parte de uma 
peça de teatro escrita por Tiago Rodrigues que foi 
apresentada em palco, pela primeira vez, em 2011, 
quando Portugal geria o plano de assistência financeira 
da troica. A adaptação do teatro ao cinema nota-se numa 
construção narrativa fragmentada em cinco sequências 
bem definidas e que correspondem aos diálogos entre 
Girafa e as pessoas que encontra na sua deambulação. 
Perde-se algum ritmo em certas cenas prolongadas 
com o objetivo de preservar um texto muito rico e que 
favorece interpretações notáveis dos secundários Miguel 

Guilherme, Gonçalo Waddington e Tiago Rodrigues. Esse 
problema menos bem resolvido na adaptação para cinema ou 
na montagem final não retira impacto à história. «Tristeza 
e Alegria na Vida das Girafas» é um filme que expõe 
frontalmente as angústias de uma adolescente através do 
seu amigo imaginário que diz tudo o que lhe vai na cabeça de 
forma incorreta e mal criada – uma atitude extraordinária 
para lidar com os problemas próprios da idade e a descoberta 
de um mundo adulto zangado, agressivo, enganador…
É uma fábula que cumpre a função maior do cinema a partir 
do primeiro momento em que Judy Garland, interpretado 
por Tónan Quito, surge em cena – nós acreditamos naquela 
personagem, num urso de peluche que só ganha vida na 
cabeça de Girafa e que torna o incorreto Ted num vulgar 
amigo imaginário. Quanto a comparações, o filme de Tiago 
Guedes remete para o mesmo universo de «O Sítio das 
Coisas Selvagens», o magnifico conto de Dave Eggers que foi 
adaptado ao cinema por Spike Jonze. Estamos nesse lugar 
e esta é a forma adequada de lidar com a adolescência num 
contexto familiar e económico difícil. 
É um filme nosso que sabe tirar partido de todos os locais de 
Lisboa que surgem nas diversas cenas, onde Tiago Guedes 
coloca em cena a sua filha Maria Abreu numa estreia segura 
e auspiciosa, e sublinha ou prolonga os diversos momentos 
emocionais com canções certeiras de Manel Cruz.

É um filme raro no cinema português, uma das obras 
mais surpreendentes do ano. É possível escrevê-lo mesmo 
tratando-se do filme de Tiago Guedes que antecedeu «A 
Herdade». TIAGO ALVES
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O TRAIDOR 
 
TÍTULO ORIGINAL

Il traditore  
REALIZAÇÃO

Marco Bellocchio 
ELENCO

Pierfrancesco Favino 
Maria Fernanda Cândido
Fausto Russo Alesi
ORIGEM

Itália 
DURAÇÃO

145’ 
ANO 

2019
 

Existe um certo glamour associado à máfia e 
ao mundo do crime que, sem dúvida, o cinema 
ajudou a criar. Cheios de acção e de suspense, os 
filmes de gangsters, com os seus protagonistas 
carismáticos, são, por assim dizer, uma proposta de 
entretenimento que não podemos recusar. Duros, 
resilientes, destemidos, os mafiosos que povoam a 
nossa imaginação são sobretudo lendas.

Com «O Traidor», Bellocchio experimenta uma 
abordagem um pouco diferente. Baseado em factos 
reais, o filme gira em torno da figura de Tommaso 
Buscetta (cognominado Don Masino), um membro 
proeminente da Cosa Nostra que, contra todas as 
expectativas, colaborou com as autoridades italianas 

no chamado “maxiprocesso”, que decorreu entre 
1986 e 1992, e que conduziu à prisão centenas de 
elementos da máfia siciliana. Buscetta, interpretado 
por Pierfrancesco Favino, rompeu assim com um dos 
mais importantes mandamentos da Cosa Nostra: o 
juramento de lealdade. Ficou por isso para sempre 
conhecido como “o traidor”.

Mas o que significa “traição” neste contexto? A 
certa altura, durante uma das sessões com Giovanni 
Falcone (o juiz encarregue de recolher o seu 
testemunho), Buscetta afirma que não foi ele quem 
traiu a Cosa Nostra; a Cosa Nostra foi traída pelos 
seus novos líderes. Sob o comando de Totò Riina 
(Nicola Calì), passou a valer tudo: matam-se mulheres 

e crianças, nem os primos em terceiro grau 
escapam à brutalidade do clã dos Corleonesi. 

Buscetta traz para cima da mesa a questão da 
honra, o respeito pela autoridade, pela tradição e 
pelos valores – sobretudo os valores da família –, 
chavões que fazem parte do mito que sustenta a 
Cosa Nostra. Mas, tal como as preces e benzeduras 
com que alguns dos seus membros se preparam 
para matar, também a honra e os valores, a que 
Buscetta se agarra com maior ou menor convicção, 
só existem num mundo paralelo, sem qualquer 
semelhança com o nosso. E, contudo, na sua 
cabeça, esta fantasia parece ajudar a “justificar” as 
suas acções.

Num flashback, vemos Buscetta, muito jovem, junto 
à porta duma igreja onde se realiza um baptizado. 
Ao vê-lo, o pai pega de imediato no filho ao colo, não 
para o proteger, mas para se proteger, e afasta-se dali. 
Durante anos, este homem só sai à rua acompanhado 
do filho. O rapaz cresce, faz a escola, casa-se. 
Finalmente, Buscetta apanha o seu alvo sozinho e 
desfere o tiro que há muito lhe estava destinado. 
Verdadeira ou falsa, esta historieta não faz muito 
pela imagem de Buscetta. O que nos fica é a imagem 
de um homem triste e paranóico, num lugar qualquer 
dos EUA, ao abrigo de um programa de protecção 
de testemunhas, confundindo cães vadios com 
perseguição. Um final nada glamoroso, mas, talvez, 
mais justo para um mafioso.  CATARINA MAIA

 209 208 METROPOLIS NOVEMBRO 2019 METROPOLIS NOVEMBRO 2019



COMPORTEM-SE 
COMO ADULTOS 

TÍTULO ORIGINAL 
Adults in the Room  
REALIZAÇÃO

Costa-Gavras  
ELENCO

Christos Loulis 
Alexandros Bourdoumis 
Ulrich Tukur
ORIGEM

França/Grécia 
DURAÇÃO
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«Comportem-se Como Adultos» é sobre uma tragédia 
grega bem recente – a renegociação da divida grega, 
o resgate financeiro, a crise política, o conflito 
entre o governo helénico e a troica (Banco Central 
Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário 
Internacional). 

O filme é uma adaptação da obra homónima do ex-
ministro das finanças Yanis Varoufaki, um livro de 
memórias que relembra o ciclo político vivido pelo 
primeiro-ministro Alexis Tsipras e o ministro das 
finanças Yanis Varoufakis quando o Syriza (coligação 
da esquerda radical grega) foi eleito para governar, em 
janeiro de 2015, com um mandato anti-austeridade. O 
executivo esbarrou na insistência da União Europeia 
em manter o Memorando de Entendimento existente, 
um acordo que obrigava a Grécia a adoptar medidas 
mais austeras e a vender património e empresas 
nacionais.

«Comportem-se Como Adultos» embrenha-se num 
situação política e económica labiríntica, definindo 
o conflito de forma rápida e clara, e reconstituindo 
as reuniões negociais infernais, prolongadas com 
argumentos repetidos até à exaustão.

As instituições europeias não ficam bem num filme 
que mostra a arrogância, teimosia e falta de empatia 
com que encararam o governo grego e rejeitaram os 
argumentos de Varoufakis sobre a nova legitimidade 
democrática que tinha para corresponder à 
expectativa do eleitorado e enfrentar uma situação de 
emergência humanitária no país.

Costa-Gravas, realizador de origem grega e 
naturalizado francês, regressou à Grécia para retratar 
este impasse com ironia teatral, assumindo a sua 
cumplicidade ideológica com a perspetiva de Varoufakis, 
exemplarmente interpretado pelo Christos Loulis. 

Na sua obra social e política, Costa Gravas denunciou 
ditaduras militares na Grécia e na américa latina, 
abordou questões de desemprego, mercado de 
trabalho e capitalismo. Agora filma este episódio 
como uma grande tragédia política dos nossos 
tempos. É um filme essencial para percebermos como 
os gregos enfrentaram este problema e que permite 
vislumbrar uma encenação de muitas reuniões onde 
foram tomadas decisões que também afetaram 
Portugal, Irlanda e Espanha, países que estiveram sob 
assistência financeira. Já passou? Sim, mas serve para 
memória futura. TIAGO ALVES
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