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nesta edição reforçam três factos muito relevantes.
Em primeiro lugar, a produção nacional afirmou-se através de longas-metragens em
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festivais de classe A, com o triunfo de «Vitalina Varela», de Pedro Costa, em Locarno,
e o regresso de uma produção nacional, «A Herdade», à competição do Festival de
Veneza. Isso sucedeu no mesmo ano em que estreou nos cinemas «Chuva é Cantoria
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na Aldeia dos Mortos», de João Salaviza, que tinha conquistado um prémio do júri
da Quinzena dos Realizadores em Cannes 2018. Os três filmes surgem nomeados em
várias escolhas dos elementos da equipa da METROPOLIS e um deles consta da lista
dos 10 melhores do ano.
O segundo facto é a consagração popular dos filmes premiados nos dois maiores
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festivais de cinema - «Joker» e «Parasitas» saíram de Cannes e Veneza com a Palma de
Ouro e o Leão de Ouro, respetivamente, e tornaram-se em dois sucessos comerciais
do ano.
Finalmente, as produções Netflix continuam a marcar pontos junto da crítica. Um
ano depois do triunfo de «Roma», de Alfonso Cuarón, os filmes «O Irlandês, de Martin
Scorsese, e «Marriage Story», de Noah Baumbach, surgem entre os melhores do ano.
Vamos partilhar as escolhas e fazer o balanço do ano sem perder de vista as estreias
de «Star Wars – Episódio IX: A Ascensão de Skywalker», «A Ovelha Choné: A Quinta
Contra-Ataca» e «Frozen 2: O Reino do Gelo». Os atores Melvil Poupad e Mark Ruffalo
e os realizadores Rodrigo Areias e Noah Bambach também merecem protagonismo
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nesta edição.
Excelente 2020!
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TIAGO ALVES

STAR WARS EPISÓDIO IX - A ASCENSÃO DE SKYWALKER
A saga da família Skywalker chega ao fim após 42 anos a fascinar meio mundo, a METROPOLIS
revisita o universo de Star Wars para dar a conhecer o grandioso desfecho da franquia num tomo final
com a assinatura do talentoso J.J. Abrams.

JERRY O'CONNELL
A METROPOLIS voltou a conversar com Jerry O'Connell, que passou por Portugal para promover a segunda
temporada de Carter. Um reality TV show com castanhas já está no horizonte...
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1. Parasitas
(Bong Joon Ho)
2. Joker
(Todd Phillips)
3. Marriage Story
(Noah Baumbach
4. Era Uma Vez em... Hollywood
(Quentin Tarantino)
5. Vingadores: Endgame
(Anthony Russo, Joe Russo)
6. Nós
(Jordan Peele)
7. O Irlandês
(Martin Scorsese)
8. Booksmart: Inteligentes e
Rebeldes
(Olivia Wilde)
9. Glass
(M. Night Shyamalan)
10. Snu
(Patrícia Sequeira)

1. Joker
(Todd Phillips)
2. Parasitas
(Bong Joon Ho)
3. Era Uma Vez em...
Hollywood
(Quentin Tarantino)
4. Chuva é Cantoria na Aldeia
dos Mortos
(João Salaviza)
5. A Herdade
(Tiago Guedes)
6. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
7. Violeta
(Kantemir Balagov)
8. Varda por Agnès
(Agnès Varda)
9. Tristeza e Alegria Na Vida
Das Girafas
(Tiago Guedes)
10. Toy Story 4
(Josh Cooley)

JORGE PINTO

TIAGO ALVES

TIAGO ALVES

JOKER

TODD PHILLIPS

TIAGO ALVES
VISÕES 2019

Não é todos os anos que podemos olhar para os filmes
exibidos e encontrar várias produções portuguesas que
sobressaem. «Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos»,
de João Salaviza, estreou após a consagração no Un
Certain Regard do Festival de Cannes, e o realizador
Tiago Guedes apresentou, no mesmo ano, dois filmes
totalmente distintos, «A Herdade», uma produção
de época com fôlego narrativo, e «Tristeza e Alegria
na Vida das Girafas», um filme raro em qualquer
cinematografia.
Foi um ano onde os maiores festivais, Cannes e
Veneza, consagraram «Parasitas» de Bong Joon Ho
(Palma de Ouro) e «Joker» (Leão de Ouro) dois filmes
que cativaram e mobilizaram os espectadores.

A reflexão semiautobiográfica «Dor e Glória» é distinta no
percurso criativo do cineasta Pedro Almodóvar, «Era Uma
Vez em Hollywood…» de Quentin Tarantino é uma produção
de estúdio adulta, com narrativa complexa e autoria,
«Violeta» de Kantemir Balagov afirma a densidade narrativa e
intensidade visual do cinema russo, e «Toy Story 4» mostrou
que é possível acrescentar criatividade a uma série perfeita e
que dispensava um novo filme.
Finalmente, despedimo-nos de Agnès Varda com um novo
filme sobre o seu cinema.

* Nas minhas escolhas de 2019 considerei apenas filmes estreados
nos cinemas portugueses.
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TIAGO ALVES

GLASS

M. NIGHT SHYAMALAN

TOP10

HUGO GOMES
1. Vitalina Varela
(Pedro Costa)
2. Parasitas
(Bong Joon Ho)
3. Glass
(M. Night Shyamalan)
4. Mektoub, Meu Amor: Canto
Primeiro
(Abdellatif Kechiche)
5. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
6. Era Uma Vez em...
Hollywood
(Quentin Tarantino)
7. John McEnroe: O Domínio da
Perfeição
(Julian Faraut)
8. Joker
(Todd Phillips)
9. Verão
(Kirill Serebrennikov)
10. Alice e o Presidente
(Nicolas Pariser)
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HUGO GOMES
VISÕES 2019

Falou-se e muito, por vezes justificado, que o ano 2019 foi uma “época de
ouro” para o Cinema Português. Convém afirmar que este mesmo título
não é somente um ato espontâneo, mas sim um trabalho desenvolvido
ao longo dos anos nos mais diferentes vetores. Entendemos o porquê de
atribuir resplandecência a este mesmo período, a poucos dias de terminar.
Primeiro, contamos com, não só um, mas vários êxitos nas bilheteiras,
entre os quais, difícil de contornar, «Variações» do estreante João Maia,
que o seu percurso nos cinemas reuniu mais espectadores que todos
os filmes portugueses do ano retrasado. Mais de 277 mil seguiram em
peregrinação às salas para ver a biografia do cantautor António Ribeiro
(artisticamente conhecido como António Variações), e curiosamente,
muitos desses espectadores não os frequentadores assíduos das mesmas
e sobretudo, alguns deles, chegaram mesmo a desistir do Cinema em sala
perante as propostas juvenis e de dominância blockbuster nos nossos
catálogos de distribuição. «Variações», projeto que encontrou tempos e
contratempos para chegar até nós, conquistou um lugar de respeito por
cativar e persuadir um outro tipo de público. Abaixo do seu massivo
êxito (dentro dos parâmetros da nossa “indústria”) deparamos com o
documentário nacional mais visto, «Tony», de Jorge Pelicano sobre o
popular e homónimo cantor de “música ligeira” (40 mil espectadores),
como é assim descrito no filme, e «Snu», de Patrícia Sequeira, que vem
desmistificar a ideia de um cinema politicamente esquerdino ao trazer ao
grande ecrã a vida da amante de Sá Carneiro, a editora dinamarquesa Snu
Abecassis (82 mil espectadores).

TIAGO ALVES

DOR E GLÓRIA

PEDRO ALMODÓVAR

Três jóias da coroa do sucesso de box-office à portuguesa
que por sua vez não se lançaram pelo facilitismo
televisivo ou de má qualidade à lá Leonel Vieira e
companhia. Contudo, essas mesmas “assombrações”
não ficaram de fora da nossa retrospetiva nacional,
«Tiro e Queda», que conta com a produção de Vieira e
no protagonista a dupla humorista Manuel Marques
e Eduardo Madeira, ainda fez algumas vítimas, que
apesar de terem feito numero (43 mil espectadores que
o colocaram no 4º lugar dos mais vistos) foram muitos
que se queixaram sobre a dita “qualidade” da “obra”
(em aspas para não misturar) nas redes sociais e outras
plataformas. Mas desviando o assunto, não podemos
esquecer dos prémios e do glamour dos festivais, desde
o Leopardo de Ouro de Locarno atribuído a «Vitalina
Varela», o novo feito de Pedro Costa, até à presença de
«A Herdade» na Competição de Veneza (não víamos uma
produção nossa nesta seleção desde «O Fatalista» de
João Botelho e «Espelho Mágico» de Manoel de Oliveira,
ambos na edição de 2005) que tornou-se o nosso précandidato aos Óscares, para além da produção do Paulo
Branco mais vista no nosso país – 70 mil espectadores.
Ou seja, tudo embarca em bom porto, e como tal não
poderemos esquecer das confirmações de talento

dos nossos recantos cinematográficos (basta ver a
consagração de Teresa Villaverde no Centro Pompidou
em Paris), ou da nova geração do qual se deve prestar
atenção; Paulo Carneiro («Bostofrio»), Leonor Teles
(«Terra Franca», «Cães que Ladram aos Pássaros»),
Fernando Alle («Mutant Blast») e Pedro Cabeleira
(«Filomena») são alguns dos nomes a ter em conta.
Por isso, contrariando o ditado de Alberto Barbera,
diretor de programação do Festival de Veneza, o qual
apelidou do nosso cinema de austero e rigoroso (em jeito
pejorativo), a produção nacional mostra resultados de um
intenso trabalho de afirmação, adquirindo por fim a sua
pluralidade, diversidade e a desejada criatividade fora
dos mestres da nossa rica e por vezes turbulenta História
do audiovisual.
Ainda há trabalho para ser feito, o cinema luso continua
cheio de preguiçosos táticos que desejam sentar na mesa
dos seus ídolos ou do cinema umbiguista e despachado
para amigos e apenas venerado por elites de nicho,
contudo, também ainda existe o amadorismo a confundir
como indústria num intenso gesto de padronização.
Sim, repetindo a enfâse, ainda existe muito por
fazer, o ouro atribuído é só compensação. Esperamos
impacientemente pela verdadeira pepita.
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NÓS

JORDAN PEELE

TOP10

SARA QUELHAS
1. Joker
(Todd Phillips)
2. Nós
(Jordan Peele)
3. Parasitas
(Bong Joon Ho)
4. A Favorita
(Yorgos Lanthimos)
5. O Irlandês
(Martin Scorsese)
6. Marriage Story
(Noah Baumbach)
7. Chamem-me Dolemite
(Craig Brewer)
8. Era Uma Vez… Em
Hollywood
(Quentin Tarantino)
9. Rocketman
(Dexter Fletcher)
10. Glass
(M. Night Shyamalan)
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SARA QUELHAS
VISÕES 2019

O streaming a crescer mais do que nunca – vão conseguir manter a
Netflix fora da corrida aos Óscares com três tiros tão certeiros como «O
Irlandês» (2019), «Marriage Story» (2019) e «Chamem-me Dolemite»
(2019)? E Martin Scorsese, que tanto deu que falar pelas críticas
aguçadas à Marvel e ao cinema híper mainstream, será o responsável
por ultrapassar essa barreira?
Muitas dúvidas num ano cheio de certezas. Todd Phillips teve ao seu
dispor um Joaquin Phoenix na melhor forma e num dos papéis da sua
vida, em Joker (2019). Vi-o de manhã num visionamento de imprensa
e nunca mais me saiu da cabeça. O argumento é competente, mas a
interpretação de Phoenix transpõe a obra cinematográfica de Phillips
para outra dimensão, ao alcance de poucos. Sendo «Escândalo na TV»
(1976) um dos filmes da minha vida, não podia deixar de vibrar com a
merecida homenagem.
Depois do primeiro, tudo se complica. Ordenar «Nós» (2019) e
«Parasitas» (2019) é um desafio exigente, pois ambos retratam a
natureza humana de forma diferente mas muito competente, com uma
linguagem crua impactante. É cinema que transporta e transforma,

TIAGO ALVES

VINGADORES: ENDGAME

ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO

TOP10

LUÍS SALVADO
desafia o espectador a aceitar as histórias e a envolverse com as personagens e os seus enganos. Também «A
Favorita» (2018) mexe com as ideias preconcebidas que
temos sobre o que é um filme, ou como se organiza,
mostrando uma Olivia Colman ao seu melhor nível,
pouco antes de brilhar tão ou mais intensamente em
«The Crown», da Netflix.
Já «O Irlandês» (2019) precisa de poucas palavras. É
um filme monstruoso, com um elenco que marcou a
minha paixão pelo cinema, nomeadamente dos anos 80
e 90, e pela realização de Scorsese. Vê-lo no streaming
é inesperado, no mínimo. Mas a verdade é que cresci
a acreditar que o cinema refletia a própria vida: e,
tal como «Black Mirror» tanto auspicia, a tecnologia
domina os nossos dias e as nossas experiências – e o
isolamento é muitas vezes uma consequência. Agora
que o cinema deu um pulo que tanto ameaçava, com
claro sucesso, será o fim dele nos moldes em que o
conhecemos?

1. Marriage Story
(Noah Baumbach)
2. Parasitas
(Bong Joon Ho)
3. Era Uma Vez… Em
Hollywood
(Quentin Tarantino)
4. À Porta da Eternidade
(Julian Schnabel)
5. Avengers: Endgame
(Anthony Russo, Joe Russo)
6. Joker
(Todd Phillips)
7. A Favorita
(Yorgos Lanthimos)
8. O Irlandês
(Martin Scorsese)
9. O Culpado
(Gustav Möller)
10. A Ganha-Pão
(Nora Twomey)
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TIAGO ALVES

VISÕES 2015

A FAVORITA

YORGOS LANTHIMOS

CATARINA MAIA

TOP10

O ano cinematográfico de 2019 fica marcado pela consolidação do poder dos
gigantes do streaming, como a Netflix, que a partir de agora disputam, taco
a taco com os velhos estúdios, os primeiros lugares nas listas de melhores
filmes do ano. A par de grandes e pequenas produções – como é o caso de
«O Irlandês» e «História de Um Casamento», respectivamente –, com várias
nomeações para os maiores prémios da indústria, a Netflix, é claro, tem
também algo a dizer com a distribuição de filmes mais “alternativos”, como
«Atlantique», que, depois de passar pelo LEFFEST, vê agora o número de
potenciais espectadores multiplicado de uma forma extraordinária.

1. Pássaros de Verão
(Cristina Gallego e Ciro Guerra)
2. A Favorita
(Yorgos Lanthimos)
3. Parasitas
(Bong Joon Ho)
4. Bacurau
(Juliano Dornelles e Kleber
Mendonça Filho)
5. Atlantique
(Mati Diop)
6. Na Fronteira
(Ali Abbasi)
7. Joker
(Todd Phillips)
8. O Irlandês
(Martin Scorsese)
9. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
10. Memórias de Uma
Falsificadora Literária
(Marielle Heller)

VISÕES 2019

Como acontece com toda e qualquer mudança de fundo, é preciso olhar
simultaneamente para os problemas e as vantagens que ela traz. A verdade
é que, se nos ficássemos pelas estreias em sala, este ano seria bastante mais
pobre. Está, pois, na altura de abraçar novos modos de produção, distribuição
e consumo de filmes. E é aí que entram também os festivais. Brotando um
pouco por todo o lado como cogumelos, os festivais continuam a ser um
lugar privilegiado para a promoção da liberdade e da diferença no meio
cinematográfico.
É bom lembrar isto num momento em que no Brasil se proíbe a exibição de
filmes e se corta o apoio financeiro à participação de realizadores brasileiros
em festivais internacionais, incluindo festivais portugueses. O meu desejo
para 2020 é que, por todo o mundo, nos possamos unir em torno dos valores
da arte contra uma nova censura acéfala.
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CATARINA MAIA

TIAGO ALVES

VISÕES 2015

TOP10

INÊS N. LOURENÇO
1. Era Uma Vez em…
Hollywood
(Quentin Tarantino)
2. Correio de Droga
(Clint Eastwood)
3. O Irlandês
(Martin Scorsese)
4. Vitalina Varela
(Pedro Costa)
5. Em Trânsito
(Christian Petzold)
6. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
7. Toy Story 4
(Josh Cooley)
8. Três Rostos
(Jafar Panahi)
9. John McEnroe: O Domínio
da Perfeição
(Julian Faraut)
10. O Traidor
(Marco Bellocchio)

ERA UMA VEZ EM… HOLLYWOOD
QUENTIN TARANTINO

INÊS N. LOURENÇO
VISÕES 2019

Este foi o ano das inspiradas melancolias cinematográficas, a começar pela
“carta de amor” de que é feito o nono título de Tarantino, «Era Uma Vez
em… Hollywood», até à autoficção madura de Almodóvar em «Dor e Glória»,
passando pela mitologia viva nas rugas de Clint Eastwood, que regressou à
grande tela em «Correio de Droga», e pelo cansaço dos gansters de Scorsese
nesse filme-consciência de «Goodfellas» e «Casino» que é «O Irlandês». Estas
foram obras (por sinal, todas assinadas por realizadores consagrados) que
traçaram uma linha de intimidade com a própria noção original de cinema,
como que à procura de revitalizar a sua memória, narrativa e sentido na atual
paisagem dominada pelos fenómenos das sagas. São filmes que, de alguma
maneira, vieram sinalizar as “dores” pessoais destes cineastas e recuperar um
mapa de cinefilia em vias de extinção - mesmo que «O Irlandês», produzido
pela Netflix, se constitua um paradoxo. O debate à volta do grande ecrã e das
plataformas streaming tem crescido na mesma medida em que mediaticamente
se vão esbatendo as diferenças entre as duas coisas. Não por acaso, «Toy Story
4», outro dos grandes títulos deste ano, também reflete sobre a importância
dos valores clássicos, através do “crescimento interior” dos brinquedos, e essa
filosofia altamente emocional, entre outras coisas, é um elogio ao cinema per
se. De 2019 quero reter isto: a nostalgia esculpida com bom gosto.
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A HERDADE

TIAGO GUEDES

TOP10

RODRIGO FONSECA
1. Joker
(Todd Phillips)
2. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
3. O Irlandês
(O Irlandês)
4. Parasitas
(Bong Joon Ho)
5. Vitalina Varela
(Pedro Costa)
6. Vingadores: Endgame
(Anthony Russo, Joe Russo)
7. Cafarnaum
(Nadine Labaki)
8. Era Uma Vez… Em
Hollywood
(Quentin Tarantino)
9. Retrato de uma Jovem em
Chamas
(Céline Sciamma)
10. Nós
(Jordan Peele)
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RODRIGO FONSECA
VISÕES 2019

Cassandras do planisfério cinéfilo dão como certa a escolha da nova
longa de François Ozon, «Eté 84», entre os concorrentes ao Urso de
Ouro de 2020, no 70º Festival de Berlim (20 de fevereiro a 1º março):
nele, vemos o processo de amadurecimento de um rapaz de 16 anos,
na Normandia da década de 1980, que tem uma obsessão pela morte.
A presença do cineasta parisiense na competição germânica remonta
ao ruído gerado pela sua última longa-metragem, ao expor pecados
do Catolicismo: «Graças a Deus» («Grâce à Dieu»). Numa das cenas
mais contundentes desse drama, visto por 600 mil pagantes nas suas
três primeiras semanas em cartaz, um adolescente com os hormonas
à flor da pele olha para o pai, Alexandre (Melvil Poupaud), que acaba
de denunciar o padre que abusou sexualmente dele na infância, e faz
uma pergunta dura. A questão do rapaz: “O senhor ainda acredita em
Deus?”. O silêncio e o engasgado, diluídos na forma de um sorriso de
“dever cumprido”, diante de uma acusação que não sabemos onde vai
dar, desenha a tónica política febril do novo filme do bem-sucedido
realizador francês. É seu trabalho mais sólido: vendeu 900 mil pagantes
no seu país natal, de março a abril e saiu da Berlinale com o Grande
Prémio do Júri.
Neste ano de polémicas nas telas, numa ofensiva do cinema contra
delitos morais e crimes da contemporaneidade, Ozon, um expert em

TIAGO ALVES

A CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS
JOÃO SALVIZA

lotar cinemas, fez da exposição dos crimes da Igreja
Católica um movimento inaugural para o torvelinho
de denuncia que marcaram a produção audiovisual em
2019. Com isso, o realizador de «8 mulheres» (2002)
e «Dentro da casa» (2012) passou para um patamar
mais adulto – e crítico. “Filmo muito, então aposto
em narrativas distintas. Eu venho de um histórico de
personagens femininas fortes. Queria, sem abrir mão
de mulheres de fibra, fazer algo similar com os homens.
Queria criar personagens masculinos fortes, doídos, em
meio a um dilema de vida”, disse Ozon à Berlinale, onde
o seu argumento foi um ímã de elogios, diante do vigor
de sua estrutura narrativa de investigação.
Palavroso, mas poderoso nos seus 137 febris minutos,
«Graças a Deus» é centrado na história (real) de três
homens abusados por um mesmo padre na infância. As
vítimas são o já citado Alexandre (Poupaud), Emmanuel
(Swann Arlaud, que está no país para badalar o filme) e
François (Denis Ménochet, em uma brilhante atuação).
O trio decide levar o sacerdote à Justiça, mas a Igreja se
posiciona de maneira controversa.

“A minha ideia foi criar uma história de utilidade
pública com uma narrativa em três atos, cada
um dedicada a um dos personagens centrais, sem
esquecer a força das mulheres deles e de suas
famílias”, disse Ozon, que preocupou o próprio
Vaticano com a contundência de sua narrativa, capaz
de elevar a negligência a um estado criminoso.
Numa outra latitude, mais pop, 2019 fechou as
suas cortinas consagrando Keanu Reeves como
celebridade humanitária do momento, além de
renovar seu potencial de fogo como astro. Pelo
meio das comemorações dos 20 anos de «Matrix»
(1999), Reeves viu o seu esfuziante «John Wick 3:
Parabellum», dirigido por Chad Stahelsk, estabelecer
novos parâmetros narrativos para o cinema de ação,
apoiado em um anti-herói com ares do Humphrey
Bogart dos anos 1940. Na parte três da saga de um
matador de aluguel em fase de aposentadoria, o astro
protagoniza as cenas de combate mais mirabolantes
da década, com seu personagem perseguido por várias
facções.
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VISÕES 2015

VITALINA VARELA

PEDRO COSTA

RITA FONSECA
VISÕES 2019

Este ano dividi-me entre salas, salas de cinema e salas de estar. Para lá das questões práticas, como os horários ou o
volume de trabalho, na hora de escolher onde assistir um filme contam outras como as ofertas de cartaz, a companhia e a
sala em si.
Para blockbusters, películas com muita ação e efeitos especiais afundei-me nos lugares marcados das grandes cadeias de
cinema, rodeada de fãs, pipocas e sussurros, partilhando desta forma do entusiasmo e assombro geral.
Noutras ocasiões fui a um pequeno cinema, Cartoon’s, escondido numa rua escura a uns metros da praça principal de
Antuérpia. Nele trabalham voluntários, as salas são pequenas e os filmes ficam em exibição durante várias semanas. É
um local com história, alma. Apesar das cadeiras não serem muito confortáveis, nele respiramos cinema e há de tudo um
pouco, muitas vezes encontro filmes esquecidos pelos grandes distribuidores, pequenas pérolas.
Recorri também à plataforma FILMIN, dentro do meu horário, no meu sofá, e escolhi um filme que não consegui ver ou
que não tinha estreado perto de mim. E assim surge um novo slogan: num ecrã perto de ti. O qual serve que nem uma luva
à Netflix, que aposta também na produção, mudando desta forma hábitos e talvez o modo como vemos filmes. Mesmo se,
pensando bem, para alguém dos anos 80/90, ver um filme em casa traz um pouco a ilusão do clube de vídeo – o ecrã com as
diferentes escolhas é como as estantes com as cassetes.
Novidade ou nostalgia, os meus desejos para 2020 são salas transbordando de cinema e muita diversidade.
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TOP10

SÉRGIO ALVES
1. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
2. Era uma Vez em Hollywood
(Quentin Tarantino)
3. Correio de Droga
(Clint Eastwood)
4. A Favorita
(Yorghos Lantimos)
5. Ad Astra
(James Gray)
6. Chuva é Cantoria na Aldeia
dos Mortos
(João Salaviza)
7. Tempo Comum
(Susana Nobre)
8. O Silêncio dos Outros
(Almudena Carracedo, Robert
Bahar)
9. Alice e o Presidente
(Nicolas Pariser)
10. Amazing Grace
(Alan Elliot, Sydney Pollack)

CORREIO DE DROGA
CLINT EASTWOOD

SÉRGIO ALVES
VISÕES 2019

Nunca se viu tanto cinema como atualmente. Do
streaming ao grande écran a oferta é ampla e diversa.
Paradoxalmente, ou talvez não, a qualidade não
acompanha esta profusão de títulos estreados nos mais
diversos suportes. Se a exibição é difusa, a produção
de cinema expande-se com a aposta de novos “players”.
Discutem-se linhas narrativas e temáticas, os mais
velhos contra os mais novos, a “velha” Hollywood vs
a “nova” Hollywood e assinala-se o ressurgimento do
cinema “político”. O momento é de agitação global e o
cinema é um meio decisivo para a mudança.
Em Portugal, houve o reencontro com o público em
filmes como «Variações» ou a «A Herdade», a indefinição
nas estruturas de financiamento, a confirmação de
talento (Guedes, Costa, Salaviza, Nicolau, Nobre) e
espírito crítico (festivais) e, sobretudo, muito trabalho
das múltiplas equipas que deram corpo à colheita
nacional de 2019.
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O IRLANDÊS

MARTIN SCORSESE

SARA AFONSO

TOP10

Este ano gostaria de ressalvar o papel dos festivais de cinema, com um
agradecimento especial para os que têm cunho nacional. Com maior ou menor
proporção, com mais ou menos meios, a verdade é que estes são, muitas vezes, o
único palco e o lugar privilegiado para se ver e falar-se de cinema. Enquanto aquele
que é tido como “cinema mainstream” continua a ter o seu lugar garantido, mesmo
que perdido nos géneros catalogados por “vencedores”, os novos realizadores, os
atores, as equipas técnicas e produtores, lutam pela oportunidade de ver os seus
trabalhos exibidos em sala, trabalham para que o público possa ter um tempo e um
espaço para visualizar as suas criações e sonham com a possibilidade de evoluírem
para futuras obras. Como aquele cinema icónico ou aquele café histórico, pelos
quais passámos todos os dias durante vários anos e onde nunca entrámos, e que
um dia sentimos um buraco gigante aquando do seu encerramento, os festivais
são os cafés e os cinemas que têm as suas portas sempre abertas, que têm equipas
– muitas vezes de voluntários –, a batalharem todas as edições para projetarem
os filmes que o público não pode perder, e que programam e dão visibilidade a
trabalhos cada vez mais incríveis, quer do ponto de vista narrativo, técnico ou
de interpretação. Nesse sentido, todos temos a responsabilidade de cuidar e
acarinhar estes eventos, pois é também através deles que construímos ideias,
salvaguardamos a nossa cultura e despertamos consciências. O mundo é gigante,
mas o cinema tem a capacidade de encurtar distâncias, e é nesta Torre de Babel
de identidades, culturas, visões e territórios, que se encontram os fundamentos
do que nos une enquanto seres: a sede de grandes histórias e a capacidade de
sentir as mais nobres das emoções. Os festivais precisam de espectadores e é da
responsabilidade destes, e dos respetivos organismos que devem apoiá-los, que
estes eventos não deixem de existir… para bem do cinema, mas sobretudo de todos
nós. Parabéns, e obrigada, a todos os Festivais que já fazem parte da nossa História,
aos novos que chegaram este ano, e aos muitos que ainda possam vir.

1. Era Uma Vez em…
Hollywood
(Quentin Tarantino)
2. Joker
(Todd Phillips)
3.A Herdade
(Tiago Guedes)
4. Parasitas
(Bong Joon Ho)
5.Um Guia Para a Vida
(Peter Farrelly)
6. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
7. A Despedida
(Lulu Wang)
8. As Herdeiras
(Marcelo Martinessi)
9. Vitalina Varela
(Pedro Costa)
10. O Irlandês
(Martin Scorsese)

VISÕES 2019
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SARA AFONSO

TIAGO ALVES

VISÕES 2015

TOP10

TATIANA HENRIQUES
1.Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
2.Joker
(Todd Phillips)
3.Marriage Story
(Noah Baumbach)
4.Green Book - Um Guia Para
a Vida
(Peter Farrelly)
5.Era Uma Vez em…
Hollywood
(Quentin Tarantino)
6. O Irlandês
(Martin Scorsese)
7.Le Mans ‘66: O Duelo
(James Mangold)
8.Vingadores: Endgame
(Anthony Russo, Joe Russo)
9. Variações
(João Maia)
10. A Favorita
(Yorgos Lanthimos)

GREEN BOOK - UM GUIA PARA A VIDA
PETER FARRELLY

TATIANA HENRIQUES
VISÕES 2019

2019 fica marcado no Cinema como o ano da consagração das plataformas de
streaming, sobretudo da Netflix. Logo no início do ano, «Roma» ganhou três Óscares,
contando ainda com sete nomeações, incluindo na categoria de Melhor Filme. E a
próxima temporada de prémios tem já como favoritas algumas obras da Netflix,
como «O Irlandês» ou «Marriage Story». Em Portugal, ambas passaram diretamente
para a plataforma de streaming e não foram exibidas nos cinemas nacionais. E é
aqui que o espectador começa a perder. Porque, por mais acessível e rápido que seja o
visionamento através de qualquer plataforma de streaming, a sala escura continua a
ser uma experiência sem igual e ambos os filmes mereciam projeção no grande ecrã.
E o espectador também.
O ano mostrou-nos ainda que a era dos super-heróis no Cinema continua bem
viva e de diferentes formas. Por um lado, a Marvel teve a sua grande prova de
fogo ao encerrar a primeira saga dos Vingadores e fê-lo com estrondo. Além do
sucesso avassalador nas bilheteiras, «Vingadores: Endgame» é, de facto, uma
forma entusiasmante de fechar o capítulo, prestando homenagem aos heróis que
se despedem e abrindo alas aos que aí vêm. Por outro lado, «Joker» é também,
por acaso, um filme de super-heróis, mas poderia não ser. Cru e visceral, a obra
apresenta-nos uma nova versão de um dos grandes vilões do Cinema, inquirindo,
sem misericórdia, a sociedade atual e oferecendo-nos uma das interpretações da
década, pelo assombroso Joaquin Phoenix.
O Cinema é feito de histórias, reais ou não, e 2019 reservou-nos algumas marcantes,
como «Marriage Story», «Green Book - Um Guia Para a Vida», «Variações» e o
maravilhoso «Dor e Glória», que prende o espectador do primeiro ao último minuto
com uma narrativa envolvente e sem grandes artifícios. Seja em plataformas de
streaming ou no formato tradicional, realizadores da velha ou nova guarda, há uma
palavra de ordem cada vez mais sentida no cinema atual: reinvenção.
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AMAZING GRACE

ALAN ELLIOTT, SYDNEY POLLACK

TOP10

NUNO ANTUNES

. Dor e Glória
(Pedro Almodóvar)
. Joker
(Todd Phillips)
. Il primo re
(Matteo Rovere)
. Sulla mia pelle
(Alessio Cremonini)
. Os Miseráveis
(Ladj Ly)
. O Farol
(Robert Eggers)
. Em Trânsito
(Christian Petzold)
. Correio de Droga
(Clint Eastwood)
. O Fantasma da Sicília
(Fabio Grassadonia, Antonio
Piazza)
. Era Uma Vez em... Hollywood
(Quentin Tarantino)

Em Março de 2015, a Netflix pagou quase 12 milhões de dólares pelos
direitos mundiais de «Beast of No Nation», um filme realizado por
Cary Fukunaga, que causara sensação no ano anterior com a primeira
temporada da série «True Detective». A 16 de outubro, tornou-se o seu
primeiro “filme original”, lançado simultâneamente na plataforma
de streaming e em alguns cinemas independentes, após ser boicotado
pelas grandes cadeias por não ser cumprida a janela dos 90 dias de
lançamento exclusivo para as salas.

NUNO ANTUNES

* Sem ordem específica.
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VISÕES 2019

Houve muitos elogios para a história sobre o drama das crianças
separadas das suas famílias e transformadas em soldados num
qualquer país africano, mas foi o impacto de Idris Elba como
um carismático senhor da guerra que “empurrou” o filme para a
temporada de prémios. Até parar nos Óscares: no que foi considerada
uma das maiores injustiças, o britânico acabou por se tornar o
primeiro vencedor dos prémios do Sindicado dos Atores Americanos
(SAG) a falhar a nomeação para as estatuetas douradas.
Ao mesmo tempo, a Amazon fez uma distribuição tradicional nas
salas de «Manchester by the Sea», que se tornou o primeiro filme de
uma plataforma de streaming na corrida ao Óscar de Melhor Filme
e valeu até prémios para Melhor Ator (Casey Affleck) e Argumento

TIAGO ALVES

PÁSSAROS DE VERÃO

CRISTINA GALLEGO, CIRO GUERRA

Original. A ausência completa de «Beast of No Nation»
pareceu mais uma rejeição do modelo de lançamento de
filmes preconizado pela Netflix, que representava um sismo
no sistema (que não era colocado em causa na categoria dos
documentários, em que se estreou com «The Square» na
cerimónia de 2014).
Em 2016, nenhum filme revelou qualidades de “Oscar
material”, mas a Netflix ganhou a primeira estatueta com a
curta-metragem documental «The White Helmets». Por esta
altura, a plataforma já incrementara, tal como acontecera
com as séries, a produção própria, a compra dos direitos
de filmes (globais ou para certos terrítórios), mesmo aos
grandes estúdios (como «O Paradoxo Cloverfield»). E após
Adam Sandler, outras estrelas e cineastas foram cativadas
com condições financeiras e artísticas que os estúdios
tradicionais não podiam ou queriam acompanhar.
Em 2017, a aposta foi forte em «Okja», de Bong Joon-ho
(o cineasta de «Parasitas»), «The Meyerowitz Stories», de
Noah Baumbach, e «Primeiro, Mataram o Meu Pai», de
Angelina Jolie, mas foi um filme comprado após o Festival
de Sundance que abriu brechas no muro dos Óscares:
«Mudbound - As Lamas do Mississípi» acabou nomeado
para Atriz Secundária (Mary J. Blige), Argumento Adaptado,

Fotografia e Canção. Saiu da cerimónia sem nada,
mas a Netflix ganhou uma segunda estatueta, pelo
documetário «Ícarus».
Pouco depois, em Abril de 2018, surgiu o passo
que se revelou decisivo na estratégia de afirmação
na distribuição de filmes, quando foi anunciada
a compra dos direitos globais de distribuição de
«Roma», de Alfonso Cuarón. Mesmo antes de se
verem as primeiras imagens, tornou-se o título mais
forte de um contigente formado ainda por «22 de
Julho», de Paul Greengrass, «A Balada de Buster
Scruggs», dos irmãos Coen, e «Outlaw King», de
David Mackenzie.
Após as polémicas com a ausência do Festival de
Cannes e a inclusão na programação do de Veneza,
de onde saiu com o prémio máximo, o boicote dos
grandes exibidores de cinema a nível mundial
após ser anunciada para janela de 23 dias para
exibição exclusiva nos cinemas, a 22 de Janeiro de
2019, «Roma» chegou às dez nomeações para os
prémios da Academia, liderando a lista ao lado de «A
Favorita», com mais três reservadas para «A Balada
de Buster Scruggs».
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TIAGO ALVES

AD ASTRA
VISÕES 2015

JAMES GRAY

O muro dos Óscares caiu em muito menos tempo do
que aconteceu na história de «A Guerra dos Tronos»:
tinham passado três anos desde a rejeição de «Beast
of No Nation». A Netflix saiu da cerimónia com três
importantes prémios de «Roma»: Filme Estrangeiro,
Realização e Fotografia.
Com a Amazon à deriva na sua estratégia para os filmes,
a Netflix amadureceu e são vários e diversificados os
seus próximos candidatos, mantendo a estratégia de
exibições limitadas em alguns cinemas dos EUA e de
outros poucos países antes de ficarem disponíveis em
streaming por todo o mundo: «O Irlandês», de Martin
Scorsese, «Marriage Story», de Noah Baumbach, «Os
Dois Papas», de Fernando Meirelles, e «Dolemite Is My
Name», de Craig Brewer. Todos mesmo produzidos e
financiados de origem pelo estúdio, ao contrário de
«Mudbound» e «Roma».
Pelo lado dos estúdios tradicionais, apenas se destacam
praticamente na corrida aos Óscares «Era Uma Vez...
em Hollywood», de Tarantino, «Joker», de Todd
Phillips, e «Le Mans '66: O Duelo», de James Mangold,
considerados “apostas de risco” antes da consagração
como sucessos de bilheteira.
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A disputa de “conteúdos” está ao rubro e
com a entrada dos estúdios tradicionais
neste “negócio do streaming”, a expectativa
(ou esperança) é que, gradualmente,
assumam mais riscos e abram os cordões
à bolsa. Ou acontecerá no cinema o
mesmo que na televisão, onde as séries
dos canais tradicionais ABC, NBC, FOX
e CBS praticamente desapareceram das
temporadas de prémios, substituídas pelas
do cabo e streaming.
Seja como for, está a chegar ao fim o hábito
de ir às salas entre meados de Outubro e
Fevereiro para ver os “candidatos fortes aos
Óscares”: dentro de poucos anos, os maiores
prémios do cinemas estarão dominados
por títulos que a maioria dos espectadores,
pelo menos fora dos EUA, só poderá ver
num “pequeno ecrã” (por maior que ele
seja). São os novos tempos para agarrar essa
grande entidade chamada “público”, mesmo
que os filmes continuem a ser feitos como
antigamente...

TIAGO ALVES

VISÕES 2015

TOP10

RUI PEDRO TENDINHA
1. Nós
(Jordan Peele)
2. Parasitas
(Bong Joon Ho)
3. Era uma Vez em ...Hollywood
(Quentin Tarantino)
4. Waves
(Trey Edward Shults)
5. Uncut Gems
(Benny Safdie, Josh Safdie)
6. Jojo Rabbit
(Taika Waititi)
7. Glass
(M. Night Shyamalan)
8. Na Fronteira
(Ali Abbasi)
9. Marriage Story
(Noah Baumbach)
10. Doutor Sono
(Mike Flanagan)

TOY STORY 4
JOSH COOLEY

RUI PEDRO TENDINHA
VISÕES 2019

Em 2018 foram muitos que se conformaram com a chegada de grande cinema às
plataformas de streaming, mas em 2019 passou a ser norma. Nas redes sociais o
aparecimento de filmes como «O Irlandês» e «Marriage Story» foi recebido com
doses de júbilo. As pessoas habituaram-se ao comodismo da Netflix e poucos
foram os que reclamaram com a ausência desses (e de outros) filmes nas salas.
Foi sintomático, vai causar traumas e vícios.
Curiosamente, em Madrid, numa sala central à cunha para ver «Dois Papas»,
olhei bem para o perfil dos espetadores e percebi que era pessoal mais sénior.
É assustador. Mas é bom ser optimista. A qualidade do cinema de autor parece
estar intocável e em Cannes e Toronto terei visto uma das melhores fornadas
dos últimos anos. Nomes como os manos Safdie, Todd Phillips, Aris Aster,
Trey Edward Shults ou David Lowery entram na lista dos grandes cineastas
americanos. São talentos que garantem que Tarantino e Paul Thomas Anderson
podem ter companhia.
O ano é ainda marcado por um cinema português que voltou a conquistar o
circuito dos festivais mas que também soube celebrar o cinema de qualidade
para o grande público. «A Herdade», «Snu» e «Variações» tinham temas fortes,
é verdade, mas impuseram-se nas bilheteiras por terem uma linguagem
cinematográfica. Só é pena obras como «Technoboss», de João Nicolau, ou
«Tristeza e Alegria na Vida das Girafas», de Tiago Guedes, não terem encontrado
público. A retoma pode seguir dentro de momentos com os novos de Alexander
David, Bruno Gascon, João Botelho, Mário Barroso e João Nuno Pinto.
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RENÉE
ZELWEGGER
Uma narrativa relevante e um papel
transformador ou inspirador pode ser
determinante para se ganhar um Óscar. Aos
50 anos a texana Renée Zelwegger encontrou
isso no filme biográfico «Judy» e dificilmente
falhará a quarta nomeação para um Óscar.
É oportuno recordar que as três anteriores
nem foram muito relevantes – em 2002 foi
candidata na comédia «O Diário de Bridget
Jones» e em 2002 no musical «Chicago». Na
terceira tentativa, em 2004, ganhou o prémio
na categoria de melhor atriz secundária
em «Cold Mountain». Quinze anos depois,
Zellweger regressa à caça dos prémios num
papel que exige superação e transformação,
no suculento «Judy», baseado na peça teatral
do West End e da Broadway «End of the
Rainbow», sob direção de Rupert Goold. O
filme concentra-se nos últimos espetáculos
de Judy Garland, em Londres, nas semanas
que antecederam a trágica morte da cantora,
devido a uma ‘overdose’, em 1969, quando
tinha 47 anos. O filme acentua as emoções
de Garland enquanto enfrenta os seus vícios
ao longo da vida, a dor da separação dos dois
filhos mais novos e um derradeiro casamento
atribulado com o jovem Mickey Deans.
Zellweger assume a fragilidade de Garland
tocando seis das suas músicas, incluindo «The
Trolley Song», «You Made Me Love You» e o
devastador «Over the Rainbow». Zellweger,
como Garland, voltou a ser admira e atraiu
simpatia. TA

ACTRIZ

JOAQUIN
PHOENIX
Amemos ou odiemos «Joker», o filme que suscitou mais debates e discussões do que qualquer um outro durante o ano de 2019. O filme
divide mas é difícil imaginar que esta história
sobre a origem do super-vilão do universo Batman da DC Comics geraria tamanha atenção
e sucesso na bilheteira sem o desempenho
transformador de Joaquin Phoenix. Ele exulta
enquanto Arthur Fleck, o simples habitante da
cidade de Gotham, desprotegido, perturbado por doenças mentais e que enfrenta contratempos na carreira de comediante. É um
homem consumido pelas forças das trevas,
tolhido e expansivo, física e mentalmente, como não sucedeu quando o vimos em papéis
memoráveis em «The Master – O Mentor» e
«I’m Still Here». Alternadamente moderado e
extravagante, horripilante e hilariante, Phoenix trabalhou a personagem de forma a definir
o tom perturbador do filme. Ele reinventa o
Joker, transformado uma figura da cultura pop
num individuo que conseguimos reconhecer
como real. Nenhum outro papel ou desempenho visto em 2019 foi tão transgressor e perturbador. TA

ACTOR
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SÉRGIO
PRAIA
Tal como António Variações partiu de Amares
para afirmar a sua identidade pessoal e artística em Lisboa, Sérgio Praia deixou o Furadouro,
em Ovar, e rumou à capital para concretizar
o desejo de representar. Contrariou os pais,
fez o caminho sozinho, até chegar à televisão
onde foi crescendo desde o primeiro papel na
telenovela «Saber Amar» (2003). Filmou continuamente em ficção televisiva integrando os
elencos de mais de vinte séries e novelas, onde
foi ganhando um crescente protagonismo. Pisou os palcos e rodou duas curtas-metragens
antes de chegar ao cinema mais popular, com
papéis em «Parque Mayer», de António-Pedro
Vasconcelos, e «Gabriel», de Nuno Bernardo.
Durante mais de uma década, a personagem
de António Variações esteve presente como
uma possibilidade mas o filme foi sendo adiado por circunstâncias diversas. Concretizou-se
quando Sérgio Praia já tinha mais de quarenta
anos e isso parece fazer sentido dada a exigência de um papel que Sérgio Praia assumiu
representando e interpretando as canções.
O ator tem uma presença decisiva no maior
sucesso do ano no cinema português. É um
momento de revelação que lhe confere competência e estatuto para outros desafios na
ficção nacional. TA

REVELAÇÃO

PEDRO
ALMODÓVAR
Um dos momentos marcantes do 76º Festival
de Veneza foi a homenagem prestada a Pedro
Almodóvar que celebrou 70 anos no outono
passado. Tendo atingido uma idade tão simbólica quando apresentou um filme pessoal e
semi-autobiográfico como «Dor e Glória» é inevitável fazer balanços. Almodóvar ganhou dois
Óscares com os filmes «Tudo Sobre a Minha
Mãe» e «Fala com Ela» mas nunca conquistou
um prémio nos principais festivais europeus
(Cannes, Veneza e Berlim). Este ano voltou ao
Festival de Cannes com «Dor e Glória» mas foi
Antonio Banderas o premiado na categoria de
melhor ator. Almodóvar está muito associado
ao Festival de Cannes onde foi presidente do
júri, em 2017, e apresentou, ao longo dos últimos 20 anos, quase todos os seus filmes. Mas a
sua carreira internacional começou em Veneza
e nessa edição da mostra de cinema mais antiga do mundo foi homenageado com um Leão
de Ouro pela sua carreira. "Foi aqui que exibi
«Maus Hábitos», em 1983. Era muito difícil participar num festival internacional", contou em
Veneza. Depois disso, em 1988, ele regressou
ao festival com «Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos» e lembrou que nessa altura "o
júri era presidido pelo (cineasta italiano) Sergio
Leone e ele adorou o filme. Mas não ganhei. É
irónico receber esse prémio depois de 30 anos.
É um caso de justiça poética". Esta é uma das
frases do ano e foi dita por Pedro Almodóvar
para celebrar um prémio de carreira atribuido
meses depois de ter mostrado um dos filmes
mais originais que realizou. Com «Dor e Glória» voltou a controlar a energia emocional
dos seus filmes sem ser maneirista. Um grande realizador também se distingue pelo que
oferece aos seus atores e o papel de Salvador
engrandeceu a carreira Antonio Banderas. TA

REALIZADOR
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PARASITAS
A Palma de Ouro é o prémio de maior prestígio
no cinema mundial, mas os filmes que triunfam no Festival de Cannes nem sempre geram
um consenso global, seja junto do público
ou dos espectadores. O que aconteceu com
«Parasitas», a comédia sobre luta de classes filmada por Bon Joon Ho, foi diferente. O filme
foi recebido com aclamação generalizada no
festival francês, o júri liderado por Alejandro
González Iñárritu premiou-o com a Palma de
Ouro e o ruído não parou de aumentar desde
maio, com jovens fãs no Twitter a utilizaram a
hashtag #BongHive e replicarem ‘memes’. Até
agora, o filme arrecadou receitas que rondam
os €120 milhões em todo o mundo, o que é
uma soma notável para um filme sul coreano
obscuro, com violência gráfica e observações
sociais mordazes e cortantes. O fenómeno
explica-se porque esta alegoria perversa sobre os parasitas que de uma forma inteligente sugam os mais abastados encontra eco na
raiva universal que as pessoas sentem em relação à distribuição global da riqueza. O filme
é relevante em Seul e para qualquer família de
classe média, remediada ou pobre. A primeira
Palma de Ouro do cinema sul coreano é um
prémio para os oprimidos do mundo. TA

FILME

FILME DO ANO

PARASITAS
REVISTA METROPOLIS

TOP 2019
METROPOLIS

1. PARASITAS

Bong Joon Ho
2. ERA UM A VEZ… EM
HOLLYWOOD

Quentin Tarantino
3. JOKER

Todd Phillips
4. DOR E GLÓRIA

Pedro Almodóvar
5. O IRLANDÊS

Martin Scorsese
6. MARRIAGE STORY

Noah Baumbach
7. A FAVORITA

Yorgos Lanthimos
8. NÓS

Jordan Peele
9. VITALINA VARELA

Pedro Costa
10. VINGADORES: ENDGAME

Anthony Russo, Joe Russo
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A

tarefa de chegar um Top 10 na área de televisão nunca foi tão
difícil como agora. A “shortlist” de candidatas ultrapassava as
25 séries – reduzir a seleção a apenas uma dezena adivinhava-se
impossível e, entre trocas e acertos, cada escolha era um sufoco
seriólico. Como tal, foram vários os “desenhos” que o Top 10 de
TV da METROPOLIS assumiu até culminar na lista final que agora
apresentamos.
Isto é mais um sintoma da era dourada que vivemos atualmente
em TV e à qual, felizmente, Portugal não passa ao lado. A escolha
é mais vasta do que nunca: a HBO e a Apple TV estrearam-se
no nosso país em 2019, juntando-se a Netflix e Amazon Prime,
sendo que em 2020 se aguarda a chegada do serviço de streaming
da Disney, já disponível nos Estados Unidos. À boleia desta oferta
de serviços, os fãs de séries veem-se mergulhados também em
escolhas financeiras difíceis, já que poucas carteiras aguentam
tamanha variedade.
Quem sofre mais são os canais especializados, que têm um desafio
verdadeiramente sobrehumano pela frente, com a entrada dos
streamings a reduzir as possibilidades de compra e o lançamento
constante de novas séries a provar-se uma concorrência imbatível.
A NOS, a FOX e o AXN já marcam lugar em plataformas com
moldes idênticos à Netflix e HBO, mas a disparidade de oferta
acaba por enfraquecer ainda mais quem quer vingar num mundo
em constante mudança. Outrora a “casa da HBO” em Portugal,
o TV Séries foi a maior vítima do ano que agora termina, com
janeiro a trazer novidades: o canal despede-se em meados do mês
e as suas séries vão parar aos TVCines, cuja oferta incidia somente
em filmes.
O panorama em que vivemos levanta outra questão: haverá
mercado em Portugal para tanta oferta? Os seriólicos esfregam
as mãos mas, por falta de tempo e/ou orçamento, aproveitar a era
de sonho que experienciamos torna-se um fracasso anunciado.
Escolhas e mais escolhas, séries atrasadas – das quais por vezes
desistimos pela incapacidade de recuperar o tempo perdido –,
temporadas em catadupa e um sem fim de séries novas que surgem
mais depressa do que a capacidade humana de as acompanhar.
Nunca um hobbie deu tanto trabalho, certo?
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QUANTIDADE E QUALIDADE
ALGUMAS MENÇÕES HONROSAS
Embora nem todas as séries sejam
brilhantes, há muita programação
de qualidade em todas as
plataformas ao dispor. Seja
pelo potencial que a tecnologia
acarreta ou pelo aparecimento
de argumentos ousados – que
muitas vezes não tinham lugar
nos canais norte-americanos ou
internacionais –, a verdade é que
cada vez mais redescobrimos
novas formas de ver e experienciar
as séries de TV.
Entre as menções honrosas deste
ano, duas séries de animação:
«Love, Death and Robots» da
Netflix e «Undone» da Amazon.
A primeira lembra «Black
Mirror», que este ano teve mais
uma temporada, com o seu pico
no episódio “Smithereens”,
protagonizado por Andrew Scott
(que agora faz as delícias da crítica
com o seu padre irreverente na
segunda temporada de «Fleabag»,
também uma das surpresas do
ano, com direito a seis Emmys).
A aposta da Netflix conta com
episódios mais curtos, na casa
dos 10 minutos, e com narrativas
que atingem o seu clímax e
surpresa muito mais rapidamente
– uma espécie de «Black Mirror»
express. Já «Undone» conta com
personagens iguais aos atores que
lhe dão voz, como Rosa Salazar,
Bob Odenkirk ou Daveed Diggs
(do cast original do musical
“Hamilton”), e um argumento
curioso. Após um acidente, a
protagonista Alma começa a ver o
pai falecido e fica intrigada com a
possibilidade de viver diferentes
realidades, espaços e tempos. Um
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dos seus autores é Raphael BobWaksberg, o homem por detrás de
«BoJack Horseman».
Na Netflix, há séries que não
sobreviveram às escolhas finais,
mas que possuem uma qualidade
inegável. É o caso de «The Crown»,
que conta agora com Olivia
Colman no papel principal,
depois de duas temporadas bemsucedidas com Claire Foy. Também
«Stranger Things» se mantém igual
a si própria, com uma temporada
mais “adulta” e com bastantes
surpresas na recta final. Entre as
estreias, fora do Top 10, destacamse ainda «After Life», uma
conversa ousada do protagonista,
interpretado por Ricky Gervais,
com a perda; «The Politican», a
estreia de Ryan Murphy no serviço
de streaming com uma alegoria
polícia de chorar a rir; «Dead
to Me», que tem como estrelas
principais Christina Applegate e
Linda Cardellini; e «Unbelievable»,
uma recuperação crua do terror
instalado por um violador em
série. Já a fechar o ano, «The
Witcher» também se revelou um
sucesso, apresentando muito
potencial para as temporadas
vindouras.
Quanto ao catálogo português da
Amazon Prime, além de «Fleabag»
e «The Marvelous Mrs. Maisel»,
o destaque vai ainda para a
inesperada série de super-heróis
«The Boys», que aparecem numa
luz mais negativa, e a calorosa
«Modern Love». Esta antologia
tem como inspiração uma das
colunas do The New York Times,

na qual pessoas comuns contam
a sua história de amor mais ou
menos feliz. Cada episódio conta
uma história diferente, com um
elenco também variável, onde se
destacam Anne Hathaway, Tina
Fey, Dev Patel e Julia Garner,
entre muitos outros.
Em Portugal, é impossível não
mencionar o regresso de «Contame como Foi» na RTP, oito anos
depois, mas também as estreias de
conteúdos como «Luz Vermelha»
ou «Sul». Nos canais do cabo,
disponibilizados nas diversas
operadoras nacionais, menção
ainda a «The Affair» e «Seal Team»
do canal TV Séries, ou a bemdisposta «Carter» e «A Teoria do
Big Bang», ambas disponibilizadas
pelos canais AXN. Fechamos o
lote com «Guerra dos Mundos», da
FOX.
A grande vencedora do Top
Metropolis deste ano é a HBO,
com sete séries entre as 10 finais.
No entanto, isso não significa
que não tenham ficado várias
séries de qualidade de fora. «The
Deuce» despediu-se em grande,
com uma temporada à sua
imagem; e «Killing Eve» e «Big
Little Lies» tiveram regressos bem
conseguidos. Entre as estreias,
evidenciam-se «Catch-22»,
«Euphoria», «The Loudest Voice» e
«His Dark Materials», que garantiu
as pazes entre os fãs da saga de
livros e as adaptações, depois
da trilogia de filmes que, após o
insucesso, se resumiu a um, «A
Bússola Dourada» (2007).
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SÉRIES

BONECA RUSSA

Depois de várias temporadas
a interpretar uma das
personagens mais carismáticas
de «Orange is the New Black»,
Natasha Lyonne estreou-se na
criação de séries com «Boneca
Russa», também da Netflix. A
atriz assume também as lides
de protagonista, com uma
Nadia Vulvokov de motivações
duvidosas e com uma falta

de jeito tremenda até para as
tarefas mais simples do dia a
dia… Sobretudo na hora de descer
escadas, certo?
Ao estilo de um «O Feitiço do
Tempo» (1993), mais moderno e
que desafia as barreiras da moral
e bons costumes, na repetição
contínua do pior aniversário de
sempre para Nadia, a inusitada
trama da Netflix resultou numa

das maratonas imperdíveis do ano.
Amy Poehler e Leslye Headland
são as cocriadoras da série, que
conta ainda no elenco com Charlie
Barnett, um dos meninos bonitos
das apostas mais recentes do
serviço de streaming como «Tu»
ou «Tales of the City», Dascha
Polanco, de «Orange is the New
Black», e Jeremy Bobb, de «Jessica
Jones» ou «Mosaic».
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9

STATE OF THE UNION

Pode parecer estranho incluir
na lista das melhores de ano
uma série com episódios de
10 minutos, mas «State of
the Union», que em Portugal
integrou o catálogo da HBO,
justifica a escolha. O criador
é Nick Hornby, nomeado para
dois Óscares de argumento
por «Uma Outra Educação»
(2009) e «Brooklyn» (2015) e

40

MELHORES2019
METROPOLIS JANEIRO 2020

um dos escritores por detrás da
adaptação de “High Fidelity” à TV.
Ao leme, está a dupla improvável
mas bastante competente Chris
O'Dowd e Rosamund Pike, que
retrata as idas ao café de um casal
antes das sessões de terapia.
Antes de «Marriage Story»
(2019), da Netflix, roubar todas
as atenções como ficção sobre
um casamento que chega ao fim,

Hornby construiu uma premissa
ousada. Sem recurso a psicólogos,
o autor aposta nas conversas
aparentemente leves, mas
ambiguamente pesadas, entre um
homem e uma mulher que querem
salvar a relação. Já o espectador é
“manipulado” pelas personagens,
que defendem o seu lado e,
assim, nem sempre se conseguem
encontrar a meio caminho…
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WHEN THEY SEE US

Jharrel Jerome subiu ao palco
para receber o Emmy de Melhor
Ator em Série Limitada e fez,
assim, alguma justiça à qualidade
da história real trazida à TV pela
lente de Ava DuVernay, mais
conhecida por «Selma: A Marcha
da Liberdade» (2014). «When
They See Us», da Netflix, recupera
um escândalo que ainda hoje
assombra os Estados Unidos: o

caso dos “cinco de Central Park”.
Após um ataque violento em Nova
Iorque, as autoridades detêm um
grupo de jovens negros, cuja culpa
não é clara.
Ava concentra-se nos
interrogatórios e nas artimanhas
dos detetives, que isolam os
suspeitos e manipulam a presença
dos adultos para arrancar as
confissões que pretendem. Com

eco nos media e com algumas
figuras proeminentes a pedirem
a cabeça dos culpados, como
Donald Trump, os investigadores
só se preocupam em fechar a
ocorrência. Numa verdadeira
guerra de David contra Golias, os
jovens caem, um após e outro, e só
vêm a sua liberdade restabelecida
em adultos. Um autêntico murro
no estômago.
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CHERNOBYL

Foi a série mais comentada e
polarizada entre maio e junho de
2019, permitindo à HBO manter
o trono após o fim da história dos
Sete Reinos. «Chernobyl» estreou
com estrondo e colou a audiência
ao ecrã. Seja por desconhecimento
do acontecimento ou na tentativa
de perceber melhor a tragédia
ocorrida em Chernobyl, muitos
foram os espectadores que
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assistiram à trama, a segunda
mais vista do ano no serviço de
streaming, a seguir à imbatível «A
Guerra dos Tronos».
O primeiro episódio é
particularmente impactante:
choca a despreocupação dos
responsáveis, aliada aos civis
que assistem à explosão como
se de um espectáculo de luzes se
tratasse, sem qualquer cuidado

ou precaução. Assistir a tudo
isto sabendo o desfecho, que
ainda faz eco na atualidade, é
demasiado cruel. O argumento
é bem conseguido e equilibrado,
com discursos poderosos e
silêncios igualmente fortes, mas
a série ganha também muito no
seu elenco. Destaque para Jared
Harris, Stellan Skarsgård e Emily
Watson.
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A GUERRA DOS TRONOS

Pode tratar-se da série mais
popular de sempre, mas a sua
presença nos tops do ano será tudo
menos consensual. Os criadores
David Benioff e D.B. Weiss não
foram poupados por alguns fãs,
tanto por decisões criativas como
técnicas, mas a verdade é que
«A Guerra dos Tronos» foi um
fenómeno e será difícil ultrapassálo. Todo o investimento da HBO

ao longo de oito temporadas, a
adaptação cuidada da história
imaginada por George R.R. Martin
– ainda que a ação da série tenha
ido para lá dos livros – e a evolução
das personagens é notável.
Quanto à oitava temporada, a sua
avaliação será sempre subjetiva.
É certo que nos primeiros anos
havia a segurança dos livros,
meticulosamente escritos

por Martin, sendo que cada
afastamento era tratado quase
como blasfémia. Em todo o
caso, e apesar da génese comum,
TV e literatura serão sempre,
necessariamente, universos
independentes e diferentes. E
não é por acaso que cada série
mais promissora é logo colada ao
título de “sucessora de Game of
Thrones”…
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SUCCESSION

O melhor confronto familiar
aconteceu na HBO, sim, mas
a série que o protagonizou é
improvável. Depois de uma
primeira temporada competente,
«Succession» regressou para
alavancar a trama e pôr a corrida
em alta velocidade de uma vez
por todas. A família Roy ainda
não tem herdeiro ao trono
determinado e é cada um por si
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para convencer o pai, interpretado
por Brian Cox, de que são a
melhor escolha para o lugar. Da
confirmação de Jeremy Strong à
revelação de Kieran Culkin, este
épico familiar tem os ingredientes
todos para agarrar o público ao
pequeno ecrã.
A premissa é quase de “novela”,
mas a sua execução é própria das
melhores séries da atualidade.

Dúvidas houvesse e aí está a
vitória do criador Jesse Armstrong
nos Emmys de setembro, na
categoria de Melhor Argumento
em Série Dramática, à frente
de «The Handmaid’s Tale», «A
Guerra dos Tronos» ou «Better
Call Saul». Após duas temporadas
quase bipolares, ainda não é certo
o rumo narrativo que a série vai
tomar no terceiro ato…
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BARRY

Melhor série para a METROPOLIS
em 2018, «Barry» caiu algumas
posições no top, muito por culpa
da qualidade apresentada por
outras estreias da própria HBO.
Ainda assim, a sua qualidade é
cada vez mais uma certeza: Bill
Hader consolidou a sua posição
nos Emmys, ao bisar como Melhor
Ator de Comédia, e a história
enveredou por novos caminhos

do humor, com um grande
contributo de uma tripla de luxo:
Stephen Root, Anthony Carrigan
e Henry Winkler. O episódio de
arranque da nova temporada é,
aliás, do melhor que foi visto em
2019.
A improvável narrativa de um
assassino contratado que quer
trocar as armas pela carreira de
ator é a premissa irresistível de

«Barry», criada por Bill Hader e
Alec Berg. No regresso da série,
o protagonista Barry tenta
esconder a morte da namorada
do seu professor de teatro, Gene
Cousineau (Winkler), uma tarefa
bem mais difícil do que seria de
esperar. Uma comédia negra que
desafia constantemente os seus
próprios limites e é tudo menos
previsível…
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GOOD OMENS

A espera foi longa mas valeu
a pena: depois do livro escrito
em 1990, Neil Gaiman e Terry
Pratchett trazem para o pequeno
ecrã os seus «Good Omens». E
o elenco é algo de estrondoso!
Michael Sheen e David Tennant
representam o lado “bom” e “mau”
da guerra mais antiga do mundo,
entre o Céu e o Inferno, que se
revela bem mais burocrática do
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que seria de esperar. Amigos
improváveis, cujas memórias
recuam até Adão e Eva, desafiam
as regras e noções que temos do
que é certo ou errado.
O nascimento do filho do Diabo,
que anuncia o “fim dos tempos”,
não agrada a Aziraphale (Sheen) e
Crowley (Tennant), já acomodados
à vida mundana e aos vícios a

ele inerentes, da gastronomia à
tecnologia. Com missões bem
diferentes, um incumbido de
travar o lançamento do Apocalipse
e o outro de o confirmar, acabam
por encontrar interesses comuns,
mas o destino troca-lhes as voltas.
Apesar da magia, das profecias e
da vontade dos deuses, a verdade
é que nem assim a realidade deixa
de ter surpresas…
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WATCHMEN

A responsabilidade era imensa.
Depois da banda-desenhada
e do filme lançado em 2009,
Damon Lindelof tinha um
sucesso em mãos, que depressa
se podia transformar em
fracasso. Sem meias-medidas,
o autor preparou um piloto que
mostrava logo ao que vinha:
localizado em Tulsa, no meio
dos conflitos interraciais de

1921, a trama colocava em
choque uma realidade ainda
presente na memória dos norteamericanos. Aliando a realidade
à ficção, a narrativa mantém os
acontecimentos ilustrados nas
comics e, consequentemente,
coloca o presente numa
realidade alternativa. Ter Regina
King como protagonista é cereja
no topo deste “bolo” seriólico.

«Wathcmen» viajou muito neste top
10, até terminar no segundo lugar
do pódio. A ousadia demonstrada
pela série, que não hesitou em
reconstruir o enredo dos Watchmen
à sua imagem, num tempo onde
se tenta tanto agradar às massas,
é quase heroico. Como resultado,
é inevitável premiar quem arrisca
fazer diferente, mesmo quando esse
não é o caminho mais fácil.
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1

YEARS AND
YEARS

O futuro é incerto, mas em
«Years and Years» quase todas as
dúvidas encontram uma resposta.
Criada por Russell T. Davies,
a minissérie da HBO retrata
o quotidiano de uma família
britânica, da aparente tranquilidade
do presente até aos caos que se
instala nos anos seguintes. Com
a reeleição de Donald Trump e
outros acontecimentos próximos
da realidade dos nossos dias, a
trama explora as consequências
das escolhas irresponsáveis de cada
um. Enquanto se tentam afastar da
culpa, a narrativa aproxima-os.
A força do elenco está no seu todo,
à boleia de uma Emma Thompson
quase tirana, que aos poucos vai
tendo a sua imagem “limpa” ao jeito
dos melhores estrategas políticos,
e de uma Anne Reid que tenta ser a
voz da razão. As tragédias colectivas
e pessoais vai-se somando umas
atrás das outras, numa ficção
tão próxima do espectador que
confunde a criação com o aviso do
que aí vem (ou pode vir). Uma série
que pauta pela diferença e pelo risco
de construir um argumento tão
“mundano” que parece demasiado
real…
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ATOR REVELAÇÃO

Kaitlyn Dever, «Unbelievable»

1. YEARS AND YEARS
HBO

MELHOR ATOR

Drama – Russell Crowe, «The Loudest
Voice»

2. WATCHMEN

MELHOR ATRIZ

3. GOOD OMENS

Drama – Olivia Colman, «The Crown»
MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Drama – Stellan Skarsgård, «Chernobyl»
MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Drama – Emma Thompson, «Years and
Years»
MELHOR ATOR

Comédia – Bill Hader, «Barry»

HBO

AMAZON

4. BARRY
HBO

5. SUCCESSION
HBO

6. A GUERRA DOS TRONOS
HBO

7. CHERNOBYL
HBO

MELHOR ATRIZ

Comédia – Natasha Lyonne, «Boneca
Russa»
MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Comédia – Andrew Scott, «Fleabag»
MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Comédia – Jessica Lange, «The
Politician»

8. WHEN THEY SEE US
NETFLIX

9. STATE OF THE UNION
HBO

10. BONECA RUSSA
NETFLIX

MELHOR ‘CONTRATAÇÃO’

Andrew Scott, «Black Mirror»
MELHOR REGRESSO

Jeremy Irons, «Watchmen»
MELHOR SHOWRUNNER

Damon Lindelof, «Watchmen»
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TURMA DA MÔNICA: LAÇOS

RODRIGO FONSECA CRÍTICO DE
CINEMA E ROTEIRISTA DA TV GLOBO

Foi um ano de guerras variadas
para o cinema brasileiro, sobretudo
pelo fato da atividade ter se
tornado o principal alvo do ódio do
atual presidente, Jair Bolsonaro,
que, tenta, a cada dia, dar um
ponto final na história de pelejas
burocráticas da Ancine, o órgão
que regula o setor audiovisual
em terras lusófonas da América
Latina. A outra batalha foi contra
o factoide forjado pela Igreja
Universal para fazer de «Nada a
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Perder 2», a segunda parte da biopic
do Bispo Edir Macedo, o maior
sucesso de bilheteria de nossa
História. A própria instituição
religiosa comprava quilos de
ingressos, para assegurar para si
um recorde, e distribuía os bilhetes
entre os fiéis que nem sempre
podiam arcar com essa missão de
ver o filme em sala. Resultado:
cinemas vazios, às moscas, e cifras
altíssimas de ocupação, que não
refletiam a realidade. «Bacurau»,
vencedor do Prémio do Júri de
Cannes, deu alegria, ao fazer –
este sim – bonito no boca a boca e

levar 700 mil pagantes aos espaços
onde foi projetado. Mas há um
filme que, no apagar das luzes
de 2019, precisa – e deve – ser
saudado como um feito, em termos
estéticos e éticos: o lúdico «Turma
da Mônica: Laços». O filme vendeu
cerca de 2,1 milhões de bilhetes e
foi aplaudido em várias sessões.
É um regresso de nossa tradição
de cinemão infantojuvenil, algo
que nos sustentou nos anos 1970,
80 e 90, com “Os Trapalhões”
e com Xuxa. Agora foi a vez de
nossa super-heroína de BDs mais
famosa.

RODRIGO FONSECA

BRASIL
TOP CINEMA
BRASILEIRO
BACURAU
Juliano Dornelles, Kleber Mendonça
Filho
MUSSUM, UM FILME DO CACILDIS
Susanna Lira
A VIDA INVISÍVEL
Karim Aïnouz
A CIDADE DOS PIRATAS
Otto Guerra
GRETA
Armando Praça
TORRE DAS DONZELAS
Susanna Lira
MAL NOSSO
Samuel Galli
DIVINO AMOR
Gabriel Mascaro
BIXA TRAVESTI
Claudia Priscilla e Kiko Goifman
MORTO NÃO FALA
Dennison Ramalho

Somando 60 anos de quadrinhos
na sua carreira de contador de
histórias, consagrada com um
troféu honorário no 47º Festival
de Gramado, em agosto, o
cartonista Maurício de Sousa faz
em “Laços” uma participação digna
das intervenções hitchcockianas
do saudoso Stan Lee (19222018) nas sagas da Marvel. A sua
aparição no filmaço para crianças
e criançonas que estreou nas férias
de julho é bem rapidinha, só que
inesquecível. Na longa, ele encarna
um jornaleiro que vende sonhos
para leitores de dentes de leite.

Leitores como nós todos, do Brasil,
que fomos alfabetizados por sua
arte, na forma de personagens
seminais como o Louco, papel
que garante a Rodrigo Santoro
(o Imperador Xerxes de “300”)
o melhor desempenho de sua
carreira, numa pantomima à moda
Marcel Marceau.
Releitura da graphic novel
homónima dos irmãos Lu e Vitor
Cafaggi, este momento Charles
Perrault do diretor Daniel Rezende
(o montador de «Cidade de
Deus») é estrelado pelo quarteto

Giulia Benite (Mônica), Kevin
Vechiatto (Cebolinha), Laura
Rauseo (Magali) e (o achado)
Gabriel Moreira (Cascão) e
equacionado pela variável da
lealdade. Singelo é a palavra
que melhor define este
mergulho do nosso audiovisual
na argamassa das Bandas
Desenhadas e que conquistou
o público por sua doçura. A
fotografia de Azul Serra, com
cores realistas, sem o peso das
tintas dos quadrinhos, deu a
ele uma força plástica inusitada
para o filão.
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IN MEMORIAN
POR TIAGO ALVES

ALBERT FINNEY

STANLEY DONEN

1936 – 2019

1924 – 2019

Albert Finney estudou na Royal
Academy of Dramatic Art, brilhou
em obras de William Shakespeare,
tornou-se num dos grandes talentos do
teatro britânico, integrando a geração
de Peter O´ Toole, Alan Bates, Richard
Harris e Anthony Hopkins. Era um dos
atores vivos mais conceituados que
nunca ganhou o Óscar. A sua carreira
vai desde os momentos de afirmação
da ‘nova vaga’ britânica, por exemplo
com «Sábado à Noite, Domingo de
Manhã» (1960), de Karel Reisz, até
composições em «O Grande Peixe»
(2003), de Tim Burton, ou «Antes que
o Diabo Saiba que Morreste» (2007),
título final da filmografia de Sidney
Lumet.. Em 1968, Finney realizou
«Charlie Bubbles» («Um Homem e a
sua História») e o seu derradeiro papel
foi em «007 – Skyfall». Albert Finney
morreu com 82 anos.

BRUNO GANZ
1941 – 2019
Actor nascido da Suíça,
personagem emblemática do
moderno cinema alemão, com
uma sólida formação teatral,
passou pelo Berliner Schaubühne
e, em boa verdade, nunca
abandonou o palco. De qualquer
modo, foi o cinema que o tornou
internacionalmente conhecido,
e tanto mais quanto a sua
carreira manteve um permanente
ziguezague entre cinema europeu
e produção americana. Entre
os seus títulos mais populares
incluem-se «Nosferatu, o Fantasma
da Noite» (1979), de Werner
Herzog, «As Asas do Desejo»
(1987) e a sequela «Tão Longe, Tão
Perto» (1993), de Wim Wenders,
e «A Queda» (2004), de Oliver
Hirschbiegel, em que interpretou
a personagem de Adolf Hitler.
Bruno Ganz faleceu com 77 anos
de idade.

Stanley Donen, um dos grandes
realizadores da idade de ouro do
musical de Hollywood, estreou-se
como dançarino de coro e afirmouse em produções da MGM Metro
Goldwyn Mayer. O primeiro filme que
realizou «Um Dia em Nova Iorque»
(1950), revolucionou o género ao
libertar o musical das constrições
do estúdio. Dirigiu, com Gene Kelly,
o mais mítico de todos o musicais
de Hollywood, «Serenata à Chuva».
Acabado o contrato com a MGM
começou a trabalhar como realizador
independente, realizando, em 1957,
mais dois musicais clássicos, «Cinderela
em Paris», com Fred Astaire e Audrey
Hepburn, e «Negócio de Pijamas»,
com Doris Day. Nos anos sessenta, em
Inglaterra, diversificou o seu trabalho.
Regressado a Hollywood no início dos
anos 70, nunca conseguiu recuperar o
brilho de outrora. Recebeu um Óscar
honorário da Academia em 1988.
Stanley Donen morreu com 94 anos.

BIBI ANDERSSON

AGNÈS VARDA

FRANCO ZEFFIRELLI

1935 – 2019

1928 – 2019

1932 – 2019

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

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

Realizador, encenador, diretor artístico,
no cinema e na ópera, obteve o seu
maior recomhecimento quando foi
nomeado para o Óscar, em 1968,
pela sua adaptação de «Romeo e
Julieta». No cinema realizou versões
de outros clássicos literários como
«Romeu e Julieta» (1968), «Otello»
(1986), «Hamlet» (1990) e «Jane Eyre»
(1996). Dirigiu também a minissérie de
televisão «Jesus de Nazaré», e as longasmetragens «O Campeão» (1979), «Chá
com Mussolini» (1999) e a biografia de
«São Francisco de Assis – Fratello Sole,
Sorella Luna» (1972). Trabalhou como
assistente de realização de Lucchino
Visconti e encenou a cantora de
ópera Maria Callas em várias ocasiões.
A sua última longa-metragem foi,
precisamente, «Callas, A Diva» (2002),
um ‘biopic’ com Fanny Ardant no
principal papel. O italiano Franco
Zeffirelli, morreu em Roma, com 96
anos.
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RUTGER HAUER
DORIS DAY

1944 - 2019

1935 – 2019

ROBERT FORSTER
Doris Mary Ann Kappelhoff começou
a cantar depois de um acidente
de carro que a feriu numa perna e
condicionou o seu desejo de ser
bailarina. A rádio e Ella Fitzgerald
acompanharam a sua convalescença
e aos 12 anos começou a cantar em
público. Doris Day tornou-se rosto e
voz da era clássica de Hollywood em
«Calamity Jane» (1953), o seu filme
preferido, e «O Homem que Sabia
Demais» (1956), de Alfred Hitchcock,
onde interpretou o tema «Whatever
Will Be Will Be (Que Sera Sera)». A
carreira da atriz, especialmente nas
décadas de 1950 e 60, foi marcada
por papéis de uma loira ingénua,
doce, uma mulher americana
idealizada mas acessível. Destacouse nos musicais e nas comédias
familiares mas depois enveredou
por papéis dramáticos como o da
cantora Ruth Etting em «Ama-me
ou Esquece-me» (1955), de Charles
Vidor. No total podemos vê-la em
39 filmes com uma carreira de
atriz concentrada em três décadas
(o último filme é de 1968), tendo
contracenado com James Stewart,
Cary Grant, James Cagney, Lauren
Bacall, Ginger Rogers e Rock Hudson.

1941 - 2019
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, em séries como «Banyon«
ou «Nakia» e em vários filmes de
segunda linha. 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
entre ator e realizador se concretizou.
O papel de Max Cherry em «Jackie
Brown» (1997) 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.

A carreira do holandês Rutger Hauer
começou no teatro experimental,
ainda na adolescência, e prosseguiu
na televisão. O cinema surgiu pela
mão do cineasta holandês Paul
Verhoeven que lhe ofereceu o papel
principal no sucesso de bilheteira
«Delícias Turcas» (1973). Em
Holywood filmou com Ridley Scott
o clássico «Blade Runner – Perigo
Iminente» (1982), interpretando o
violento replicante Roy Batty, um
papel que o imortalizou no cinema.
Esta personagem projetou-o
para outras produções como «O
Fim-de-Semana de Osterman»
(1983), o derradeiro filme de Sam
Peckinpah. Hauer já estava nos
Estados Unidos quando integrou o
elenco do primeiro filme americano
do compatriota Paul Verhoeven, o
brutal «Amor e Sangue» (1985). No
domínio do fantástico e na mesma
época histórica filmou com Michelle
Pfeiffer «A Mulher Falcão» (1985), de
Richard Donner, sobre dois amantes
enfeitiçados e condenados a nunca
se encontrarem. «Terror na AutoEstrada» (1986), de Robert Harmon, é
outro filme essencial do ator. Rutger
Hauer morreu com 75 anos.

D. A. PENNEBAKER

PETER FONDA

ANNA KARINA

1925 - 2019

1940 - 2019

1940 - 2019

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

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

Hanna Karin Barke Bayer, de origem
dinamarquesa e batizada Anna
Karina por Coco Chanel, foi uma
das mais icónicas atrizes do cinema
contemporâneo francês dos anos 1960.
Ficará na memória dos cinéfilos pela
sua participação em oito filmes (sete
longas-metragens e uma curta) de
Jean-Luc Godard, seu companheiro
de trabalho, mas também de vida no
período 1961 - 67. Além de Godard,
Anna Karinna filmou com outros dos
mais importantes cineastas da história
do cinema, tendo participado em filmes
com Valerio Zurlini, Jacques Rivette,
Luchino Visconti, George Cukor, Volker
Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder.
«Vivre ensemble» foi a sua primeira
longa-metragem que escreveu, realizou
e protagonizou, em 1973. Também
teve uma carreira no mundo da música,
em que se destaca a colaboração com
Serge Gainsbourg. A atriz, realizadora e
cantora dinamarquesa tinha 79 anos.
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STAR WARS
EPISÓDIO IX
A ASCENSÃO DE
SKYWALKER
A saga das sagas está de volta
ao Cinema para o seu último
capítulo. Na derradeira batalha
entre a Resistência e a Primeira
Ordem na era Skywalker, o lado
da luz e o lado negro voltam a
medir forças, novamente com
J.J. Abrams ao comando e um
elenco cheio de estrelas. Neste
especial da METROPOLIS, saiba
mais sobre um dos filmes mais
esperados do ano, «Star Wars:
Episódio IX - A Ascensão de
Skywalker».
TATIANA HENRIQUES

STAR WARS EPISÓDIO IX

U M A S AG A
D E D I M E N S ÃO
E S T R ATO S F É R I CA

HISTÓRIA
Os heróis do passado voltam
a unir-se aos novos heróis para a última aventura da saga
Skywalker. Os sobreviventes do
lado da Resistência enfrentam a
Primeira Ordem, numa luta sem
tréguas entre o bem e o mal.

Numa galáxia muito, muito
distante, heróis e vilões debatem-se numa guerra espacial e
muito especial. 42 anos e oito
filmes depois de «Star Wars:
Episódio IV - Uma Nova Esperança», chega ao fim a saga
Skywalker. Foi com aquele
primeiro capítulo, em 1977,
realizado por George Lucas,
que milhões de fãs em todos

o mundo se deixaram enredar por
uma narrativa entusiasmante, personagens carismáticos e uma história que se focava, primordialmente,
numa luta entre o bem e o mal. De
lá para cá, nada foi igual no Cinema.
Seguiram-se «Star Wars: Episódio
V - O Império Contra-Ataca» (1980)
e «Star Wars: Episódio VI - O Regresso de Jedi» (1983), encerrando
a primeira trilogia idealizada por
Lucas, um visionário cineasta norte-americano. Mais de uma década
depois, surge uma nova trilogia,

em formato de prequela da primeira, com novos personagens e mais
detalhes sobre um dos vilões mais
marcantes do Cinema: Darth Vader.
«Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma» (1999), «Star Wars:
Episódio II - O Ataque dos Clones»
(2002) e «Star Wars: Episódio III - A
Vingança dos Sith» (2005) constituíram um conjunto de filmes que
rendeu, até hoje, bastante ceticismo
aos críticos e aos próprios fãs, mas
a magia permaneceu - bem como a
vontade para contar mais histórias
deste universo.

Por isso, em 2015, a saga ganha
novo fôlego e uma nova trilogia,
que arrancou com «Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força»,
pelas mãos de J.J. Abrams. A obra
mostrou novos personagens, como
Rey, Kylo Ren, Fin e Poe, que rapidamente conquistaram o público,
juntando-se a heróis já adorados
pela legião de fãs, tal como Luke
Skywalker, Princesa Leia e Han
Solo. O sucesso foi retumbante,
seguindo-se um não tão bem-recebido «Star Wars: Episódio VIII - Os
Últimos Jedi» (2017). Pelo meio,
houve ainda espaço para os spin-

-offs «Rogue One: Uma História
de Star Wars» (2016) e «Han Solo:
Uma História de Star Wars» (2018),
perfazendo o total de um lançamento de um filme Star Wars por
ano. As histórias em paralelo dos
episódios principais não tiveram a
atração esperada pelo público e crítica, mas, não nos enganemos, esta
é, ainda, uma das sagas com mais
fãs no mundo e continua em permanente expansão. A recente série
«The Mandalorian», disponível na
plataforma de streaming Disney+
é um dos exemplos desta expansão
do universo.
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ão enormes as expectativas para
«Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker». J.J. Abrams volta
a assumir as rédeas e tem a (árdua)
missão de encerrar uma trilogia, mas
mais importante, a Saga Skywalker.
Oscar Isaac, que interpreta Poe Dameron, refere-se à saga da seguinte forma: “Não há nada parecido. São mais
do que apenas filmes. Star Wars fala
com as pessoas de uma maneira que
mais nada faz. Nem todos acreditamos em Deus, mas todos acreditamos
em Luke Skywalker”.
Abrams refere que esta última obra
“é muito maior em termos de escala. Narrativamente, há muito mais a
acontecer em vários aspetos - efeitos
visuais, mais peças em movimento.
É, de longe, o projeto mais desafiador
em que já estive envolvido”. Como é
tradição nos filmes Star Wars, a equipa viajou para locais remotos, ideais
para retratar planetas longínquos.
Assim, no caso deste filme, a maior
parte das filmagens teve lugar nos
estúdios Pinewood, perto de Londres,
mas, durante duas semanas e meia,
a produção mudou-se de armas e bagagens para o deserto Wadi Rum, na
Jordânia.
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O NOVO (E AMBICIOSO) CAPÍTULO

S

J.J. Abrams começou a carreira mais
na televisão, passando depois para
o Cinema, com a estreia na realização de longa-metragens com «Missão
impossível 3». Assinou depois «Star
Trek» (2009) e «Além da Escuridão:
Star Trek» (2013), até realizar «Star
Wars: Episódio VII - O Despertar da
Força». Rian Johnson entrou em ação
para «Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi», uma história que Abrams
vê como “repleta de surpresas e subversão e todo o tipo de escolhas arriscadas”. De qualquer forma, considera
que “o que acontece no filme, nada se
desviava do sentido em que eu achava que a história poderia ir”. Por isso,
o cineasta refere que «Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker»
se trata de “encerrar a história de uma
maneira que seja emocional e significativa, e também satisfatória em
responder, efetivamente, ao maior número possível de perguntas. Portanto,
se daqui a alguns anos alguém vir os
nove filmes, vai ver uma história coesa”. Há, ainda, outra diferença em relação ao filme anterior. Enquanto em
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STAR WARS EPISÓDIO IX

«Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos
Jedi», os heróis tinham aventuras em
separado, o mesmo já não acontece
aqui, como Abrams explica: “Esta é
uma aventura que que o grupo tem
em conjunto. Um dos grandes aspetos
sobre o filme foi a dinâmica entre os
personagens”.
Chris Terrio, vencedor do Óscar de Melhor Argumento Adaptado por «Argo»
(2012), assinou também o argumento de «Batman v Super-Homem: O
Despertar da Justiça» (2016) e «Liga
da Justiça» (2017), aventurando-se
agora no universo Star Wars. Terrio
refere que, ao contrário dos primeiros
filmes, em que o retrato dos lados do
bem e do mal era claramente distinto,

«Star Wars: Episódio IX - A Ascensão
de Skywalker» tem uma abordagem
mais ambígua: “Julgo que Kylo Ren
é um dos personagens mais complexos, se não o mais complexo, que já
apareceu no universo Star Wars. Com
Vader, era muito difícil de ver que havia uma guerra dentro dele entre a luz
e a escuridão, algo que viria a surgir
muito tarde, em «Star Wars: Episódio
VI - O Regresso de Jedi». Penso que,
no caso de Kylo Ren, desde o episódio
VII, J.J. Abrams sugeria que Ren estava muito desconfortável com o seu
relacionamento com o lado da Luz e o
lado Negro. Na sua conversa com o pai
no episódio VII, Kylo revelou, sem rodeios, que estava despedaçado. Vemos
em Kylo Ren uma espécie de represen-

tação complexa da guerra que ocorre
dentro de todos nós. Não somos todos bons e depois, de repente, somos
todos maus. E não somos todos maus
e, de repente, completamente bons.
E espero que o Episódio IX capte isso
de maneiras interessantes. A Rey foi
tentada pelo lado negro de muitas
maneiras diferentes e Ren foi tentado
pela luz”.

REGRESSOS
«Star Wars: Episódio IX - A Ascensão
de Skywalker» marca o regresso do
derradeiro vilão da saga: o Senador
Sheev Palpatine, mais conhecido por
Darth Sidious. Absolutamente temível e visto pela última vez quando

Darth Vader o atira para o núcleo do
reator da Estrela da Morte, o vilão
regressa de uma forma diferente e
tem sido um dos segredos mais bem
guardados. Oscar Isaac assinala que
“tem sido um jogo de xadrez muito
longo que foi disputado entre os Jedi e
os Sith - logo desde o início. É incrível
ver isso surgir à tona”. Abrams refere
que, “quando olhamos para a saga
como um conjunto de nove capítulos
de uma história, talvez o mais estranho seria se Palpatine não voltasse.
Vemos o que ele fala, quem é, o quão
importante é, qual é a história - a sua
total ausência da terceira trilogia seria
notória. Seria muito estranho”.
Outro regresso de um personagem

emblemático da saga é Lando Calrissian, que volta a ser interpretado por
Billy Dee Williams. O personagem
foi também retratado em «Han Solo:
Uma História de Star Wars», mas
por outro ator, Donald Glover, numa
fase mais jovem do personagem.
Abrams explica que a ideia de trazer
novamente Lando Calrissian à história surgiu “logo no início. A ideia da
trilogia seria uma contin-uação dos
dois que a precederam, ou seja, esses
personagens existem, vivem nesta
galáxia e a sua história reflete-se nos
filmes que vimos. Assim, as experiências seriam preenchidas pelas lendas
de alguns desses personagens, pelas
histórias que eles contaram”. Billy Dee
Williams revela-se entusiasmado pelo

regresso à saga: “Toda a experiência
Star Wars parece que nunca desaparece. Está sempre lá. Há muitas coisas
que aconteceram na vida de Lando
que ele precisa de resolver”.

O FILME DE LEIA
A Princesa Leia é, indubitavelmente,
um dos personagens mais icónicos
da saga Star Wars. E enquanto «Star
Wars: Episódio VII - O Despertar da
Força» teve Han Solo como foco e
Luke Skywalker foi o centro de «Star
Wars: Episódio VIII - Os Últimos
Jedi», «Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker» seria o filme de
Leia. Contudo, Carrie Fisher, a atriz
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que interpretava a personagem, faleceu antes das filmagens arrancarem,
deixando um vazio na história. Não
obstante, J.J. Abrams mostrou-se irredutível no objetivo de dar à personagem - e à atriz, de forma póstuma
- espaço para brilhar. A alternativa
passou por aproveitar imagens não
utilizadas da intérprete nos últimos
dois filmes em que participou, num
dos grandes desafios para o realizador. “Dizer que a Leia tinha falecido
ou que estava noutro lugar, soava a
fraude. Depois lembrei-me que tínhamos cenas que não foram usadas. Foi
como encontrar a resposta impossível para a pergunta impossível. De
repente, tivemos a clássica Carrie em

momentos incríveis. Quando a vemos
no filme, é ela, ela está lá. Não é como
se houvesse algum truque digital louco. Ela simplesmente está no filme”.
Muitas das cenas tinham também
a participação de Daisy Ridley, que
afirma que “ver as cenas com Carrie é
estranho e esses pequenos momentos
são bastante perturbadores. Mas ela
também está ótima nas cenas. E este
deveria ser o filme dela e realmente o
é, de alguma forma. Tudo faz sentido
de uma maneira estranha”.

A R E L AÇÃO D E R E Y
E K Y LO R E N
Os últimos dois filmes da saga mos-

traram um embate entre Rey e Kylo
Ren, que Abrams considera como
“dois lados da mesma moeda. Mesmo
quando não estão juntos, ainda se assombram de certa forma - sabem que
há assuntos não resolvidos entre os
dois”. Os fãs ficaram tão interessados
na dupla que a apelidaram de “ReyLo”.
Enquanto Rey é uma das herdeiras
da Força Jedi, mas cuja ascendência
é ainda desconhecida, Kylo Ren é filho de duas lendas da Resistência,
Han Solo e Princesa Leia, mas revolta-se e junta-se à Primeira Ordem.
A relação entre os dois personagens
tem sido ora de aproximação, ora de
embate, e terá a sua batalha final em

«Star Wars: Episódio IX - A Ascensão
de Skywalker». Adam Driver revela
que “parte da diversão é que os limites
continuam a mudar. Às vezes é mais
íntimo, outras menos. Às vezes, é codependente. E, claro, também é, obviamente, contraditório”.
Sobre o seu personagem e a relação
com Rey, Driver afirma: “Claro que
simpatizo com ele e entendo. Mas
posso ver do lado de fora, se o analisasse - o que não faço - , que alguém
que matou os seus colegas realmente
não parece ser um bom namorado”.
Já Daisy Ridley salienta que “esta
coisa da ReyLo não é brincadeira. As
pessoas falam sobre relacionamentos

tóxicos... Não é algo superficial. Vai ser
realmente interessante ver a reação
das pessoas ao filme”.

O F U T U R O DA S AG A
«Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker» encerra uma saga
iniciada em 1977 e, pela primeira
vez neste universo cinematográfico,
a linha narrativa das obras não terá
como foco Skywalker e as suas histórias adjacentes. Por isso, haverá um
hiato de filmes Star Wars - interrompendo o lançamento de uma obra por
ano desde 2015. Kathleen Kennedy,
presidente da LucasFilm, explica que
“estamos a inventar e a trazer cineas-

tas para descobrir quais podem ser essas histórias. Pode demorar um pouco
até encontrar o caminho a seguir. Precisamos de tempo para fazer isso”.
Como agora haverá uma maior liberdade para decidir o futuro da narrativa, Kennedy referiu também que os
próximos filmes poderão deixar de ser
apresentados como trilogias e que alguns personagens da saga Skywalker
poderão regressar para novas obras
Star Wars. “Creio que nos dá um ponto de vista mais aberto da narrativa
e não nos limita a esta estrutura em
três atos. Não vamos ter um número
finito e metê-los numa caixa. Vamos
deixar que a história dite o que fazer”,
assinalou.
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REY
A atriz britânica Daisy Ridley tornou-se, nos últimos anos, num
fenómeno de popularidade. Com
pequenas participações em séries
e curtas-metragens, a atriz estava
ainda a tentar afirmar-se quando
participou num casting, em 2013,
para um novo filme Star Wars. Ridley era, de facto, quase uma total
desconhecida, mas era justamente
este o perfil que J.J. Abrams procurava para o papel de Rey. Após seis
de meses de audições, a atriz recebeu o papel que mudaria a sua vida
para sempre. Durante o processo
de escolha, Ridley lia páginas com
frases com pouco sentido, de forma
a proteger o texto original, sendo
que ela própria também não tinha
muito conhecimento sobre a equipa
de produção e os grandes nomes que
estavam por trás da mesma. Agora,

confessa que fica “satisfeita por não
ter dito mais informação”.
Ridley não era propriamente uma fã
de Star Wars e acompanhava mais
de perto os novos lançamentos dos
filmes Harry Potter. Mas, quando se
juntou à saga intergaláctica, rapidamente se apercebeu da dimensão a
nível mundial e Abrams alertou-a:
“Percebe a escala. Este não é um papel num filme, é uma religião para
as pessoas. Isso muda as coisas a
um nível que é inconcebível”. «Star
Wars: O Despertar da Força» fez
com que a atriz se tornasse conhecida em todo o mundo, obrigando-a a enfrentar a grande curiosidade
dos jornalistas e fãs pela sua vida. A
atriz viria a fazer uma pausa de seis
meses até voltar para as filmagens
do último filme da trilogia, que con-

sidera que foi, para ela, “o melhor.
Estava saudável, estava lá e apenas
a desfrutar. Diverti-me tanto com
este”. “Acho que também foi por isso
que me diverti tanto, porque fiz tantas coisas - física e emocionalmente
- e comecei a trabalhar com muitas
pessoas”, acrescenta. Abrams também sentiu a mudança: “A confiança
da personagem aumentou, assim
como a confiança da atriz. É difícil
para mim separar a Daisy de Rey, e
sei que, ao escrever a personagem,
tenho a Daisy e os seus ritmos na
minha cabeça”.
Rey tem assumido cada vez mais
protagonismo no universo Star
Wars. Começou por ser, também ela,
uma desconhecida e conhecemo-la
pela primeira vez a recolher restos
de lixo no deserto de Jakku. Con-

tudo, Rey é herdeira da Força Jedi e
tem enfrentado a Primeira Ordem,
mas também o lado negro dentro
de si mesma. Corajosa e muito poderosa, é a primeira personagem
feminina que salva em vez de ser
salva. “A Rey não é incrível porque
é forte. São todas as complexidades
de um humano. Ela é incrível porque
é uma pessoa bem construída que
está a lutar com as coisas e estamos
com ela”, afirma Ridley. “Rey dirige
as suas próprias coisas. Ela não faz
o que as outras pessoas dizem para
fazer”, assinala.
Em «Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker», Rey tem feito
progressos no seu treino Jedi: “Tenho habilidades que foram desenvolvidas, mas confiante não é uma
palavra que usaria para descrevê-la.
Ela definitivamente está mais no

controlo de tudo e pode fazer coisas
novas e divertidas, mas é vulnerável
e um pouco insegura sobre tudo”, diz
Ridley. Não obstante, Rey usa mais
poderes neste filme, tendo “as competências e experiência específicas
que culminam para ela se tornar essencial para salvar a galáxia”, realça
Abrams, referindo a altura em que
Rey “desesperadamente procura e
pedinchava porções para tentar sobreviver”.
Daisy Ridley treinou kickboxing
para estar preparada para as cenas
finais da personagem, mas revela
que as cenas mais difíceis não foram
as de combate, já que Rey passa por
muitas emoções na obra: “É uma
história pesada para a Rey. Houve
dias em que pensava 'não posso fazer isso, estou tão cansada que não
sei se consigo alcançar essa emoção

novamente'”. Aliás, na sua última
cena como Rey, a atriz recorda que
estava “apenas a chorar… Foi incrivelmente dramático”.
Além da relação de amor-ódio com
Kylo Ren e os ímpetos da Força Jedi,
outro dos grandes temas relacionados com a heroína prendem-se com a
sua origem. Embora no final de «Star
Wars: Episódio VIII - Os Últimos
Jedi» Kylo Ren tenha referido que os
pais de Rey não eram ninguém, os
fãs não ficaram satisfeitos com a resposta e, segundo conta Ridley, nem a
própria Rey: “A história dos pais não
está concluída - para ela e para o público. Isso é algo que ela ainda está a
tentar descobrir - de onde ela vem?
Não é que ela não acredite, mas sente que há mais na história. E precisa
de descobrir o que está por vir antes
para perceber o que fazer a seguir”.
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KYLO REN
O norte-americano Adam Driver
é um dos atores em maior ascensão nos últimos anos no Cinema.
Com uma grande experiência e
reconhecimento em filmes independentes, o ator que Scorsese
já descreveu como “um dos melhores, se não o melhor da sua
geração” é uma das figuras cinematográficas do momento. Depois
de ter sido nomeado para o Óscar
de Melhor Ator Secundário por
«BlacKkKlansman: O Infiltrado»
(2018), Driver tem dado que falar
recentemente pelas suas interpretações em «The Report», «Marriage Story» e, claro, pelo regresso à
saga Star Wars.
A participação no universo atirou-o para a ribalta, mas a decisão não

foi tomada de ânimo leve, como o
próprio conta: “Não foi um sim
fácil. Demorei um pouco a pensar
nisso. Só porque as pessoas podem
refazer algo ou revisitar um mundo, não significa necessariamente
que deveriam. Já vi muitos filmes
de orçamento mais alto que sacrificam personagens e histórias por
espetáculo, e não tinha ideia de
como seria ou de qual era o argumento. Mas as primeiras palavras
de J.J. na conversa comigo foram
sobre o personagem e a história.
Foi tudo muito porreiro. E, mesmo
assim, tens dúvidas. Posso viver
com isso? Sou fã dos filmes. Não
queres, de forma alguma, estragar
tudo. Parecia que, por estar com
medo, talvez fosse uma boa razão
para fazê-lo”.

O início da sua aventura na saga
começou em meados de 2014, na
filmagem da sua primeiríssima
cena em «Star Wars: O Despertar
da Força». Nesse momento, o ator
estava rodeado por um conjunto de
stormtroopers e tinha uma máscara ainda não finalizada, impedindo-o de ter visibilidade completa.
Por isso, naquela primeira cena, a
sua grande preocupação passava
por não ferir uma das lendas de
Hollywood, Max von Sydow. “A
primeira coisa que tive que fazer
foi matar Max von Sydow, numa
cena em que tenho um longo sabre
e não consigo ver para onde vai.
Não queria, no meu primeiro dia,
bater no Max von Sydow. Esse seria o fim do filme para mim. Não
o acertei, mas foi uma sorte total,

porque estava um pouco cego”, recorda o ator.
Sobre Kylo Ren, Driver considera
que ele cresceu como um “adolescente petulante”, “quase como um
miúdo rico e mimado que precisa de evoluir para algo. Está a seguir o seu caminho para descobrir
quem é”. Parte desse caminho foi o
assassinato de Snoke, que, Driver
considera que foi “uma espécie de
nascimento para ele. Kylo tinha figuras pseudo-paternas a que tinha
de corresponder ou literalmente
matar para se tornar a sua própria
pessoa pela primeira vez”. “Há algo
em ter um antagonista um pouco
mais vulnerável. Isso parece ser
mais relacionável e humano do que
apenas alguém que é um psicopata”, refere.

Antes de embarcar na carreira de
ator, que começou com uma pequena participação na série «The Unusuals», em 2009, Adam Driver fez
parte do exército americano. O ator
revela que, quanto entrou par¬a o
exército, “não estava a pensar em
política. Fui empurrado, como muitas pessoas daquela idade, para
realmente fazer alguma coisa. O
inimigo não tinha rosto na minha
mente. Só sabia que, quem quer que
fosse que nos atacasse, queria atacá-los de volta. Vim de um mundo
que confiava no governo e confiava
nas instituições. Foi apenas mais
tarde na vida que ganhei perspectiva”.
A sua carreira ainda é curta, mas
recheada de participações em obras

importantes, como «Frances Ha»
(2012), «A Propósito de Llewyn Davis» (2013), «Paterson» (2016), «Silêncio» (2006), tendo começado a
dar nas vistas na série «Girls». Para
o ator, “o melhor de representar é
que descobres que não sabes nada...
Tenho 35 anos e ainda não sei nada
sobre nada”. Driver é um intérprete
que transporta uma grande carga
emocional e nem sempre através
de palavras, mas apenas da sua
linguagem corporal e expressões
faciais. Kylo Ren é um bom exemplo que reflete estas capacidades,
como exalta Kathleen Kennedy:
“Há tanto a acontecer no seu rosto.
Há uma complexidade real no Kylo
Ren e sentes que há um dano psicológico pelo que ele passou”. Foi,
aliás, Kennedy que sugeriu Driver
para o papel, após ter trabalhado
com ele em «Lincoln» (2012), onde
o ator teve uma pequena participação como operador de telégrafo.
Abrams também destaca o talento
do ator para dar vida a um personagem como Kylo: “Adoro escrever
para ele. Em parte porque sinto que
o conflito interno dele é algo relacionável. Acho que a maioria dos
agressores é apenas triste, na verdade. Estão a tentar preencher um
buraco dentro deles. E sinto que o
Kylo Ren é assim. As suas birras e
incapacidade de se controlar, a sua
entrada para os Cavaleiros de Ren
e respetiva liderança mostram que,
claramente, este tipo está à procura de algum significado e conexão.
E sim, ele é o vilão e faz coisas más,
mas é filho de dois dos heróis. É o
pesadelo daquele casal. Claramente, aquilo que ele fez com o pai é
algo que não desaparece. E acho
que "matar o passado", esse mantra que ele tinha no episódio VIII,
devia-se muito ao facto de ele não
querer olhar para trás. É muito doloroso. Isso é parte do que exploramos neste filme”.
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P O E DA M E R O N
Originalmente, o piloto Poe Dameron iria morrer logo nos primeiros
20 minutos de «Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força»,
mas o personagem foi tendo cada
vez mais destaque, conquistando
uma posição de liderança na Resistência. Oscar Isaac dá vida ao personagem, numa carreira marcada
por participação em filmes de relevo como «A Propósito de Llewyn
Davis» (2013), «Um Ano Muito
Violento» (2014) ou «Ex Machina»
(2014).
Desta vez, Poe terá a oportunidade de sair do cockpit e ter alguma
ação no terreno juntamente com
as forças especiais da Resistência,
embarcando numa perigosa missão com Rey e Finn.

FINN
Finn começou por ser um stormtropper, mas que se revoltou e se
juntou depois à Resistência, sendo

agora um dos principais combatentes contra a Primeira Ordem. Com
o passar do tempo, Finn tem-se
tornado um soldado cada vez mais
confiante e que conta com o apoio
dos seus amigos mais próximos
para vencer a guerra. O personagem é interpretado por John Boyega, que se tornou mundialmente
conhecido graças a este papel,
que assumiu pela primeira vez em
«Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força».

ciente para participar. Sinto que
tive uma experiência semelhante”.

ROSE TICO

Presente em todos os filmes da
saga Skywalker, o androide C-3PO,
interpretado por Anthony Daniels,
é já um veterano de três conflitos
galáticos. Embora queira estar o
mais longe possível de situações de
batalha, C-3PO volta a estar na linha da frente da guerra.

Rose Tico é agora uma das principais figuras da Resistência e está
determinada a pôr fim às ações
destruidoras da Primeira Ordem.
A atriz que lhe dá vida, Kelly Marie Tran, assinala que a personagem “já passou por muita coisa. O
arco dela durante o último filme
foi aprender que poderia desempenhar um papel real em algo em que
ela achava que não era boa o sufi-

C H E W B AC CA

Um dos personagens mais acarinhados de Star Wars, Chewbacca,
interpretado por Joonas Suotamo,
está de volta. O antigo co-piloto de
Han Holo continua a procurar honrar a memória do seu amigo, tomando o controlo da Millennium
Falcon em perigosas missões contra a Primeira Ordem.

C-3 P O

GENERAL HUX
O ator irlandês Domnhall Gleeson
tem já uma carreira consistente,

da qual fazem parte participações
na saga Harry Potter e em filmes
como «Ex Machina» (2014), «The
Revenant: O Renascido» (2015) ou
«Brooklyn» (2015). Em «Star Wars:
Episódio VII - O Despertar da Força», estreou-se no papel de General
Hux, um sádico e impiedoso oficial
da Primeira Ordem. Neste novo
filme, o personagem vai procurar
cumprir o seu objetivo de derrotar,
a qualquer custo, a Resistência.

JA N N A H
Vinda de uma lua oceânica, Jannah é uma jovem guerreira corajosa e honesta. Especialmente hábil
com arco e flecha, Jannah lidera
um conjunto de guerreiros que
estão unidos para combater a Primeira Ordem de forma a proteger
a sua casa.
A personagem é interpretada por
Naomi Ackie, que conta com participações em algumas séries e fil-

mes como «Lady Macbeth» (2016)
e «Teia de Corrupção» (2019). Sobre a experiência de um filme da
escala como «Star Wars: Episódio
IX - A Ascensão de Skywalker», a
atriz diz que estava “chocada. Todos os dias, lidas com o facto de
que todas as escolhas que fazes
num pequeno momento vai ser
transmitida para o mundo inteiro”.

ZORII BLISS
Com origem no planeta de gelo
Kijimi, Zorii Bliss é líder dos comerciais negros do planeta, denominados de Spice Runners. A
personagem é uma espécie de fantasma do passado de Poe Dameron
e tem uma armadura que lhe tapa
o rosto e corpo. A personagem é
interpretada por Keri Russell, que
já trabalhou com Abrams na série
«Felicity» - um papel que lhe rendeu um Globo de Ouro -, além de
ter sido protagonista da série «The
Americans».

A atriz conta como surgiu a ideia
para a personagem pelo realizador:
“Havia uma personagem feminina
quando o J.J. era jovem, Speed Racer ou algo do género, que andava
de moto e usava um capacete. Ele
diz: 'Eu nunca conseguia ver o rosto dela e estava sempre obcecado
a pensar como ela seria'. Essa era
a génese desta personagem, porque ele sempre quis saber quem
ela era”. “Para uma pessoa tímida,
este é o trabalho dos meus sonhos,
faço parte de um filme Star Wars
e o meu rosto está tapado. Posso
ver todos e ninguém me pode ver”,
refere.
A atriz realça que a personagem
não se posiciona propriamente
num dos lados, sendo, acima de
tudo, uma criminosa: “Ela é forte,
amarga e adoro as cenas entre ela
e Poe”. “É uma sobrevivente e não
tem medo de se sujar um pouco”,
acrescenta.
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NOVOS VILÕES
NO LEGADO DARTH VADER
RODRIGO FONSECA

Alvo das mais variadas críticas, mesmo de fãs ferrenhos, «A Ascenção Skywalker» vai fazendo lentamente
a sua cama, nas bilheterias, arrecadando meio bilião de
dólares em menos de uma semana, à boleia das celebrações natalícias, apoiando-se menos na euforia em
torno dos seus heróis e mais no prestígio de personagens de moral enviezada ou de vilania explícita, como
Pryde. Esse general de olhar vítreo e palavras cortantes trouxe Richard E. Grant para a saga meses após sua
consagração (alimentada por uma nomeação ao Oscar)
como coadjuvante em «Memórias de uma Falsificadora
Literária» (2018). O seu bom desempenho eclodiu num
momento em que o legado “Star Wars” tomou mais e
melhores rumos no formato streaming, com a série
Disney + «The Mandalorian». Nela também há um vilão
atípico... e charmoso... à sua maneira.
Aos 77 anos, lutando para levar às telas o livro "Fordlândia", de Greg Grandin (sobre o desejo de Henry
Ford de estabelecer na Amazônia a sua própria plantação de seringueiras), Werner Herzog começa a arrebatar uma nova legião de fãs juvenis para si, por conta
de sua participação como ator em «The Mandalorian».
Diretor de cults como «Aguirre - A Cólera dos Deuses»
(1972) e a jóia documental «O Homem-Urso» (2005),
o aclamado cineasta germânico já participou de 30
produções no posto de ator e dublador, com a sua voz
metálica, com direito a um papel na franquia "Jack Reacher", com Tom Cruise. No entanto, o vilão conhecido,
até agora, apenas como O Cliente, na série idealizada
por Jon Favreau, eleva sua popularidade para plateias
alheias ao Novo Cinema Alemão. Em recente depoimento, durante as coletivas para promover a produção
(que esbanja adrenalina, num ritmo narrativo febril),
Herzog disse que se trata "de cinema na sua melhor
qualidade, permitindo que os atores percepcionem o
visual que os cerca e não vejam apenas uma tela verde". Ele referia-se ao dispositivo tecnológico usado na
série que cria digitalmente o ambiente estelar onde a
trama se passa, em paralelo ao colapso do Império. Mas
os atores também podem ver essa projeção, nos sets. O
enigmático homem do lado negro da Força encarnado
pelo cineasta encontra ressonância na figura mefistofélica de Pryde. Em seu canto de cisne, a versão J. J.
Abrams de “Star Wars” faz uma aposta em intérpretes
pouco usuais para encarnar o Mal.

Há tempos, desde que a franquia ganhou uma nova
guinada, em 2015, faltava um vilão à altura de Darth Vader. Ben Mendelsohn arriscou algo interessante (e inovador) como Orson Krennic em “Rogue One”
(2016). Mas Herzog e Grant alcançaram voos mais rasantes. Pryde dá um volume de ironia que a parte nove
das aventuras dos Skywalker não esperava. Existe, sim,
frescor nesse nono - e aparentemente derradeiro - tomo
da saga dos Cavaleiros Jedi. Sob a fotografia de detalhismo obsessivo de Dan Mindel, o filme carrega algo
de “novo” na forma de um homem de 82 anos. William
December Williams Jr., ou apenas Billy Dee Williams,
regressa à franquia, já octogenário, sob a capa e a malandragem de Lando Calrissian, ladino estelar famoso,
em “O Império Contra-Ataca” (1980), por ludibriar o
seu parceiro, Han Solo. A entrada dele, em “Star Wars
– Episódio XIX: A Ascensão Skywalker” tem cheiro de
pertença (a um legado estético) e aroma de revisionismo histórico. O homem de moral torta da década de
1980 regressa agora como um signo de heroísmo e de
valores de inclusão. Lando não é mais o ludibrioso que
podia passar a perna nos heróis da Aliança Rebelde. Ele
é parte da resistência que a Comandante Leia Organa (a
saudosa Carrie Fisher) armou contra as forças das trevas, ainda lideradas pelo neto de Darth Vader, Kylo Ren
(Adam Driver, impecável como de costume), e, agora,
acossadas pelo Imperador Palpatine (Ian McDiarmid),
que retorna após uma aparente morte, por sua Força
(às avessas) como Sith. Lando traz luz para um universo que tem em Pryde o neon rubro da perfídia. E essa
perfídia tem um sabor de ineditismo num storytelling
reconhecido pelo seu conservadorismo.
Agora, não se trata de um requentar de fórmulas e clichés e, sim, uma reciclagem envernizada com a mais
brilhante afetividade e pitadas de adrenalina. Como
direção, a nova longa desfila as sequências de ação mais
bem filmadas de SW nos anos 2010. O ritmo da ação é
frenético, com tomadas de perseguição, trocas de tiro e
embates de esgrima (a sabres de luz) mais enérgicas do
que o costume da saga. E, eis que, em meio a um oceano
de combates, Lando surge como uma centelha de familiaridade, uma lembrança de tudo o que a grife “Guerra
nas Estrelas” construiu nas últimas quatro décadas. Já
Pryde é um caminho para um futuro, um indicativo de
ambiguidade mais conectado com os novos tempos.
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FROZEN II
O REINO DO GELO
Os estúdios de animação da
Walt Disney regressam ao reino
gelado de Arendelle para reeditar
o seu maior êxito de sempre, seis
anos após «Frozen: O Reino do
Gelo». Elsa precisa de descobrir a
origem dos seus poderes mágicos,
seguida pela irmã Anna, o amigo
Kristoff com a inseparável rena
Sven, e o carismático boneco de
neve Olaf, por entre tempestades,
brumas, gigantes de pedra, e um
povo esquecido na floresta. As
paisagens de cortar a respiração
foram inspiradas nos fiordes
noruegueses, onde a natureza
fulgurante abriga espíritos e
forças desconhecidas. Num
cenário cromático outonal, as
canções do casal Anderson/Lopez,
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que assina o argumento com a
dupla de realizadores Jennifer
Lee/Chris Buck, dão voz aos
dilemas das personagens que
terão de enfrentar a solidão, o
medo, e a dúvida na salvação.
Inspirada na obra “Snow
Queen” do famoso escritor
dinamarquês H. C. Andresen, a
sequela ganha corpo pelas vozes
de Maria Camões (Elsa), Ana
Encarnação (canções da Elsa),
Bárbara Lourenço (Anna), Cátia
Moreira (canções da Anna),
Diogo Morgado (Kristoff),
Filipe Gonçalves (canções do
Kristoff e voz da rena), Bruno
Fonseca (Olaf), e Henrique
Feist (canções do Olaf).
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Tinham saudades do «Frozen:
O Reino do Gelo»?
BÁRBARA LOURENÇO: Eu tinha
saudades da Anna, é a minha
princesa, é parecida comigo: bem
disposta e muito positiva.
HENRIQUE FEIST: Eu tenho um
peluche do Olaf em casa…no
quarto! Este é terceiro boneco das
vinte personagens de desenho
animado que já dobrei para vários
Estúdios, e dos três que fiz, o Olaf
é especial, aliás, este projecto é
especial. As músicas sobreviveram
ao desenho animado: quando
passa o tempo e as pessoas ainda
cantam o “Lei it go”, é sinal de que
o projecto foi bem feito.
FILIPE GONÇALVES: No primeiro
filme fiquei viciado no que fiz

porque me deu um gozo enorme!
Como encontraram o registo
vocal adequado à personagem?
BÁRBARA LOURENÇO: O registo
da Anna é o meu, mas claro que
quando estamos a interpretar, o
registo é mais teatral.
MARIA CAMÕES: É a minha voz
natural, é um registo muito
confortável para mim.
ANA ENCARNAÇÃO:Penso que fui
escolhida porque a voz cantada
se adapta à voz falada. Eu senti
numa das músicas que, enquanto
gravava, conseguia ir ainda mais
ao encontro do que era pedido,
para mim, essa é a mais forte. Tive
de ouvir a versão da Idina Menzel
[atriz e cantora americana que

dobra a Elsa na versão original]
e tive de me aproximar o mais
possível, tanto a nível técnico
como expressivo.
FILIPE GONÇALVES: Felizmente o
meu timbre e o do Diogo Morgado
são parecidos e isso facilitou-me
o trabalho, pois não tive de fazer
grande processo de adaptação.
Como evoluíram as
personagens para esta
sequela?
MARIA CAMÕES: A Elsa tinha
uma impaciência e era um
pouco brusca, para proteger
a irmã. Neste filme adquire
uma calma e maturidade que
se transmite à relação com as
outras personagens. Ela tem uma

evolução muito grande, tinha
muitos medos e inseguranças,
mas também tinha uma força
que se mantém e cresce. Há
uma coragem que não existia no
primeiro filme, que lhe advém da
curiosidade e das dúvidas que tem
sobre os seus poderes, então vai à
procura das respostas para ajudar
o reino dela.
BÁRBARA LOURENÇO: Neste filme
a Anna está mais convicta, mais
forte, e mais apegada à família. A
relação com o Kristoff …ela vê-o
como amigo, mas sobre o que vai
acontecer não posso revelar!
FILIPE GONÇALVES: Eu
espero que sintam a mesma
evolução que senti, que é um
Kristoff gradualmente mais
"sentimentalão", e no que me toca
a mim, um cantor romântico. Ele
foi estando sempre em segundo
plano na vida da Anna, pois
valores mais altos se levantavam,
mas aos poucos foi tomando o
papel principal na vida dela.
ANA ENCARNAÇÃO: A Elsa vai
fazer uma descoberta sobre a
sua identidade. Há duas canções
novas da Elsa que definem os
dilemas dela, as canções são mais
emotivas.
HENRIQUE FEIST: O Olaf vai-se
apercebendo das coisas e brinca
com essa percepção. Ele é o comic
relief, o alívio de tudo o que é
deprimente e sombrio.
Como definem as vossas
personagens?
BÁRBARA LOURENÇO: Numa
palavra, eu diria que a Anna
é persistente! Já fiz bastantes
trabalhos para a Disney, e as duas
princesas que fiz (a Rapunzel do
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«Entrelaçados» foi a primeira)
estão ambas fora do tipo
tradicional das princesas.
FILIPE GONÇALVES: O Kristoff é
um homem valente, solitário, fiel
e com um grande e mole coração!
MARIA CAMÕES: No primeiro
filme, durante o casting, eu pensei
que iria dar voz a uma vilã [Elsa].
Depois percebi que seria uma
verdadeira princesa apesar de
não obedecer ao estereótipo, tem
ideias muito fixas sobre o poder
feminino. Não tem um amor
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na vida dela, mas quem sabe
se poderá vir a ter, não é fácil
arranjar-lhe um parceiro.
ANA ENCARNAÇÃO: Eu continuo
a ver a Elsa como alguém muito
sereno, que teve de conseguir
viver com um grande medo, mas
ainda precisa de se descobrir,
e todos nós temos um pouco
dela. Identifico-me muito com
ela. Para as crianças, como ela
tem um poder mágico, será uma
personagem fantástica, mas
de facto é tão humana como os

outros apesar de mais contida.
HENRIQUE FEIST: O Olaf?
Brincalhão, como eu; esperteza
astuta. O Olaf é muito terra a
terra. É na solidão que se entende
o interior dele. E então, desabafa
com o público. É um espelho dos
humanos, e é por ser um boneco
que a mensagem dele chega
ao público de uma forma mais
directa, absorvemos a linguagem
melhor do que se fosse um
humano. Além de que está sempre
com o pensamento à frente do dos

outros.
BRUNO FONSECA: O Olaf

democratiza o grupo, é muito bem
intencionado, tem um coração
de outro, mas é um autentico
trapalhão, que querendo ajudar
cria o caos! Ele segue o grupo
tentando dar o melhor que tem.
Que mensagem, que
sentimentos transmite o
filme?
BÁRBARA LOURENÇO: A união da
família. A Anna jamais irá largar a

Elsa, elas estão sozinhas, não têm
pais.
BRUNO FONSECA: Há um clima de
romance no ar… o Olaf é um ser
híper romântico, o Kristoff que se
ponha a pau!
FILIPE GONÇALVES: O amor
sempre triunfará, nunca
deveremos desistir de quem
amamos.
Qual a vossa cena favorita?
MARIA CAMÕES: A minha

é quando a Elsa descobre o

lagartinho azul que é ainda mais
fofo que o Olaf. E mais não posso
dizer!
BRUNO FONSECA: Não posso
revelar.
HENRIQUE FEIST: O Olaf tem uma
vertente de que gosto muito,
as canções dele são muito à
Broadway, são o meu estilo. O
registo neste filme é semelhante,
onde ele tem um solo.
FILIPE GONÇALVES: Para já ainda
só vi o que gravei e estou ansioso
por ver o resultado final…
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O principal trio criativo da
nova jornada de “Ovelha
Choné” encontrou-se com
a METROPOLIS durante os
dias quentes da Comic-Con
Portugal. O produtor Paul
Kewley e os realizadores
Will Becher e Richard Phelan
conversaram sobre as grandes
novidades desta nova obra da
britânica Aardman, que nos
deram filmes e personagens
tão marcantes como “A Fuga
das Galinhas”, “Wallace &
Gromit” e “Os Piratas”.
HUGO GOMES
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Em 2015, numa conversa com
os realizadores Mark Button e
Richard Starzak, os “cabecilhas”
da primeira aparição
cinematográfica de “A Ovelha
Choné”, já se falava no desejo do
estúdio Aardman em retornar
às aventuras do ovino matreiro
ao grande ecrã, isto numa altura
em que filme de estreia ainda
não colhera os seus frutos de
box-office nem os prémios da
sua específica temporada. Tal,
iria-se cumprir passados 4 anos,
após as incursões do paleolítico
em “A Idade da Pedra” (2018), o
original “Shaun of the Sheep”
(assim como é designado na
sua língua-mãe) retorna ao
formato de longa-metragem
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A OVELHA CHONÉ - O FILME
A QUINTA CONTRA-ATACA

num ainda mais ambicioso e
tecnicamente pretensioso filme –
“Farmaggedon” (“A Quinta ContraAtaca”).
Criado em 1995, como
personagem secundária de
uma curta de Wallace & Gromit
(“Close Shave” vencedor do Óscar
de melhor curta de animação),
a “Ovelha Chonè” depressa
conquistou espaço no coração
das mais diferentes gerações,
alcançando o êxito com uma série
própria, especiais festivos e agora
dois filmes no currículo que o
tornam, segundo as palavras de
Will Becher, “tão famoso como as
Spice Girls”. “Todos conseguem
Shaun of the Sheep, até mesmo

pela sombra”, acrescenta Richard
Phelan.
Depois da procura pelo farmeiro
amnésico perdido na grande
cidade, é a vez do mundo rural
de Choné ser visitado por
extraterrestres. Porém, a suposta
invasão alienígena é bem diferente
do que aquilo que se prevê nos
mais diversos marcos culturais, o
visitante é nada mais, nada menos
que Lu-La, uma inocente criatura
interestrelar com alguns dons que
sobram que contará com a ajuda
do nosso protagonista ruminante
para regressar ao seu planeta
natal. O que não será à partida
uma tarefa fácil. “O primeiro
filme foi uma demonstração do

que podíamos fazer, o segundo é
a prova daquilo que poderíamos
seguir (…) fizemos reuniões,
brainstormings e chegamos
à conclusão de que iríamos
requisitar os aliens e como éramos
no geral fãs da ficção científica,
achamos uma ideia gratificante”
diz Phelan.
Não é difícil perceber uma das
chaves do sucesso de “Ovelha
Choné”, o seu humor universal
e silencioso que faz com que
crianças de todas as idades e
mais os adultos possam apreciar
os gags e as camadas com que
se concentram. Trata-se da
essência deste universo, algo que
os realizadores não poderiam
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deixar de lado. “Tentámos que
fosse um filme que todos que
passam apreciar”, menciona
Becher. Sobre a conceção e
construção das mesmas piadas, a
dupla falou-nos na importância
do slapstick (humor físico) e a
sua origem, bem simples aliás.
“O slapstick é um elemento que
vem com a história, baseamos
em Chaplin, Buster Keaton e
até mesmo Tati” referiu Phelan.
Quanto à seleção das piadas,
confidenciou-nos: “Testamos as
piadas em nós próprios. A comédia
não é nenhuma ciência, por isso
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trabalhamos as piadas com base
naquilo que achamos que vai ou
não funcionar”
Mas existe um contraponto nessa
conceção e o facto de estarmos
a falar de uma animação stopmotion onde “cada 3 segundos
de filme demora um dia”, é uma
tarefa árdua visto que “há o risco
de aborrecermos com a piada”
a ser desenvolvida e “dolorosa”,
até porque algumas das cenas
nunca chegam ao produto final.
“Odiamos cortar cenas (…) mas
por vezes temos que cortar para

melhorar a narrativa”, Richard
Phelan acaba de garantir que
existem “delete scenes” do filme.
É mais que sabido que o stopmotion é um processo moroso e
dispendioso, mas o produtor Paul
Kewley confirmou-nos que as
“marionetas são reutilizadas” de
um filme para o outro, contudo,
são as novas personagens, como
aqui é o caso de Lula, que levam
aos profissionais a exercer
extensas pesquisas. Mas em
“Quinta Contra-Ataca”, o conceito
já estava previamente escolhido.
“Abraçamos o espírito road movie”.

O realizador Will Becher contounos sobre o seu trabalho do outro
lado do oceano, no departamento
de animação do estúdio Laika, a
casa de filmes de stop-motion como
“Coraline”, “Kubo e as Duas Cordas”
e “Paranorman”, este último
contando o seu envolvimento.
Para Becher, questionado sobre
as divergências nos métodos de
cada um dos estúdios, salienta que
o stop-motion é uma “indústria
pequena, sendo normal que
muitos trabalham na Aardman
como na Laika, propiciando um
ambiente muito familiar em

ambas produtoras.” Todavia, é o
estúdio britânico o qual demarcase do congénere norte-americano,
frisando sobretudo no humor
“que é mais natural”. Por sua vez,
Kewley levantou que “cada filme
da Aardman tem a sua identidade”,
contrariando o senso comum de
universo partilhado por parte das
produções do estúdio e voltando ao
“Ovelha Choné”, o qual acrescenta
que o objetivo não era “refazer o
primeiro filme, mas sim encontrar
novas direções à personagem.”.
Phelan, por outro defendo a sua
acrescentando, “este é o mais

cinematográfico, o primeiro era
muito mais contido.”
No final da nossa conversa,
o “elefante da sala” é por fim
mencionado, a receção ainda fria da
animação stop-motion em comparação
com outros concorrentes digitais e
vindos de majors. “Não é segredo
que o stop-motion possui um boxoffice aquém daqueles que os de CGI
acumulam. A nossa cruzada é maior”,
diz Becher. “É tudo uma questão
de histórias e personagens. O mais
importante não é o processo mas
os filmes. Conseguir demonstrar a
nossa visão.”
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NOAH BAUMBACH

Desde há vinte e cinco anos que escreve e filma
histórias sobre família e casais. Noah Baumbach
é um cineasta independente que já foi nomeado
para um Óscar com «A Lula e a Baleia» e pode
cair novamente nas graças da Academia norte
americana das artes e ciências cinematográficas
COM «Marriage Story» da Netflix.
TIAGO ALVES
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O CINEMA DAS RELAÇÕES
Noah Baumbach é o terceiro de quatro irmãos, nasceu
em Brooklyn, Nova Iorque, e é filho de um casal de críticos de cinema. Formou-se em linguística e fez a sua
estreia como argumentista e realizador aos 26 anos
com «Kicking and Screaming» (1995), uma comédia
sobre quatro jovens que se formam na faculdade e se
recusam a seguir em frente com suas vidas. O filme estreou no Festival de Cinema de Nova Iorque e Baumbach foi escolhido como uma das 10 novas caras do ano
1996 pela revista Newsweek.
Escreveu e realizou «Jealousy» (1997), um filme sobre
um jovem escritor com tantos ciúmes da namorada
que entrava nas sessões de terapia de grupo do ex-namorado para descobrir que tipo de relacionamento eles
tinham. A sua terceira longa-metragem foi «Highball»
(1997), uma comédia sobre a vida social de um casal de
Brooklyn, tendo assinado o argumento com o nome de
Jesse Carter e a realização como Ernie Fusco.

O seu argumento seguinte foi escrito em parceria com
Wes Anderson que realizou o filme «Um Peixe Fora de
Água» (2004), sobre um oceanógrafo que procura vingar-se de um tubarão que matou o seu colega.
Em «A Lula e a Baleia» (2005) assumiu uma narrativa
semiautobiográfica sobre a sua infância em Brooklyn
e o efeito do divórcio dos seus pais, ocorrido em meados da década de 1980. O filme é interpretado por Jeff
Daniels e Laura Linney. O próprio Baumbach afirmou
que “o filme não foi apenas inspirado na minha infância e no divórcio dos meus pais, também foi o primeiro
argumento que não mostrei aos meus pais enquanto
escrevia. Não é que eu quisesse protegê-los, só queria
preservar a minha própria experiência.”
«A Lula e a Baleia» recebeu dois prémios no festival de
Sundance, foi considerado o melhor argumento pelo
National Board of Review e pelas associações de crí-

FRANCES HA
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A LULA E A BALEIA

ticos de Nova Iorque e Los Angeles, e esteve entre os
cinco nomeados para o Óscar de melhor argumento
original.

Dahl. Foi uma nova colaboração com Wes Anderson
que dirigiu o filme recorrendo à técnica de ‘stop motion’.

Baumbach escreveu e realizou o drama de comédia
«Margot e o Casamento» (2007) que foi interpretado
pela sua esposa na ocasião, a atriz Jennifer Jason Leigh, contracenando com Nicole Kidman – elas interpretam duas irmãs num filme que retrata as neuroses das
relações familiares.

O seu filme seguinte, «Greenberg» (2010) levou-o até
Los Angeles para filmar a história de um nova-iorquino deprimido (Ben Stiller) que se instala em casa do
irmão. Na história de Baumbach este filme marca a
rutura na relação com Leight (que co-escreveu o argumento) e o início do atual relacionamento com a atriz e
realizadora Greta Gerwig que integrou o elenco.

Mudando de género e estilo Baumbach coescreveu o
guião da versão cinematográfica de «O Fantástico Senhor Raposo», adaptando o conto infantil de Roald
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Após nova incursão no universo do cinema de animação com a escrita do argumento de «Madagáscar

MARRIAGE STORY

3» (2012), Baumbach e Greta Gerwig escreveram a
história de «Frances Ha» (2012). Ele realizou e ela interpretou o papel principal de uma mulher de 27 anos
que chega a Nova Iorque disposta a realizar o sonho de
tornar-se bailarina numa companhia de dança.
Retomou as histórias de relacionamentos emocionais
em «Enquanto Somos Jovens» (2014), sobre dois casais de idades diferentes, novamente com Ben Stiller
ao lado de Naomi Watts e Adam Driver.
Em «Mistress America – Quase Irmãs» (2015) filmou
um argumento escrito com Greta Gerwig, intérprete
de uma das personagens femininas, onde é narrada a

história de uma caloira que descobre Nova Iorque na
companhia da sua meia-irmã que é a filha do seu futuro padrasto.
Num registo diferente, documentou a vida e obra de
Brian De Palma, realizando o filme «De Palma» (2015)
em parceria com Jake Paltrow.
Em associação com a Netflix retomou as narrativas
sobre relações familiares em «The Meyerowitz Stories (New and Selected)», com Dustin Hoffman, Ben
Stiller, Adam Sandler e Emma Thompson, e «Marriage
Story» (2019), com Adam Driver e Scarlett Johansson
protagonizando cenas do divórcio de um casal.
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SERGEY LOZNITSA

NAS NEBLINAS ENTREVISTA
DA RETÓRICA
RODRIGO FONSECA
EM MARRAQUEXE

Egresso da Matemática, o bielorusso Sergey Loznitsa resolve a
equação do Tempo, na divisão
(ou na somatória) com o Espaço,
como uma escultura sensorial,
na aritmética da linguagem
cinematográfica. “Não existe
Tempo como matéria palpável,
e nem só como abstração: o que
chamamos em vias práticas,
na direção, de Tempo é uma
ilusão que não se remete apenas
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ao passado, mas sim a toda a
percepção das instâncias que
nos cercam. Nem presente e nem
futuro são bens materiais, como o
cinema comercial menos reflexivo
faz parecer ser. Tudo é ilusão de
uma projeção de pertencimento.
A lucidez de um cineasta é saber
identificar as estratégias de
criação de controle que estão por
trás desse pensamento ilusório, de
consolidação de verdades”, explica
o realizador de 55 anos, conhecido
por pérolas como «Uma Mulher
Doce» (2017) numa conversa com
a revista METROPOLIS no Festival
de Marrakech, onde foi convocado

para uma masterclass. “Falar de
Tempo é falar do exercício lúcido
da vida”.
Sergey Loznitsa prepara-se para
apresentar em Paris no Centro
Pompidou (8 de Janeiro a 8 de
Março) uma exposição dos filmes
(e das suas ideias). O evento
que decorre no espaço dedicado
à arte contemporânea incluirá
fotos dos filmes do cineasta e
uma retrospectiva da carreira do
realizador eslavo.
A sua ida ao Marrocos fez
parte do circuito de promoção

internacional de seu trabalho
mais recente, «State Funeral»,
lançado no Festival de Veneza.
Dono de uma verve documental
autoralíssima (sobretudo em
seu uso de imagens de arquivo),
marcada por estudos sobre a
paisagem e a população russa,
com filmes como «Vida, Outono»
(1998), «The Train Stop» (2000),
e «Retrato» («Portret», 2002),
Loznitsa revisita, nessa longa,
imagens do enterro de Stalin,
em 1953 - a maioria delas
desconhecida. Em um “travalíngua” dos venezianos, o filme
é “uma exumação da exumação

de um defunto já exumado”, um
passeio por um dia de luto para
um bloco político que tombou.
“Eu não sei se o que vocês
chamam de arquivo é uma
referência ao património
memorialístico de uma
cinematografia ou do jornalismo
ou se é uma alusão ao jogo
retórico que se deposita sobre
registros de uma época ou de
uma situação. Seja qual for o
caso, o que me interessa em
«State Funeral» é revisitar... e
desconstruir... pela sobreposição
de sons, de fala, de discurso... um
processo de mitificação. Aquelas
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imagens não foram filmadas
pelo governo da Rússia como
um testemunho e sim como
publicidade, de modo a ‘vender’
a ideia de Stalin como um santo,
que manteve toda uma noção
de pé. O que me interessa não é
julgar o que Stalin fez e sim o que
essa escolha publicitária pode
gerar”, diz o Loznitsa.
Sua maneira de lidar com o
“ilusório”, ou seja, esse tal de
Tempo, é pela busca por clichês.
“Um mesmo homem pode ser
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um gangster e um salvador, um
grande líder e um tirano. Essa
dicotomia está em aberto. E é essa
abertura que o meu filme precisa
investigar”, explica o realizador,
que hoje prepara uma nova
ficção, «Babi Jar». “Esse título
faz referência a um massacre,
em 1941, no meio da Segunda
Guerra, no qual uma série de
judeus foram exterminados. É
uma forma de revisão de um
atentado que não reverberou
pela História. E, nele, eu tento

misturar fato e ficção, com o uso
de registros documentais reais,
para tentar estudar, uma vez mais,
registros testemunhais e o quanto
eles são retóricos, na construção
de um discurso exclusivo. A ideia é
filmá-lo no início de 2020”.
Consagrado hoje como um
talento de projeção mundial,
sobretudo após o prêmio de
melhor direção na Un Certain
Regard de Cannes, em 2008, com
«Donbass», Loznitsa viu sua sorte

SERGEY LOZNITSA

como realizador mudar após a
exibição de «Na Neblina» («In The
Fog»), na Croisette, há sete anos.
Centrado na dor de um ferroviário
ucraniano acusado de ser um
delator em prol dos alemães,
seu exercício de intimismo nas
trincheiras do cinema de guerra
foi o segundo longa-metragem
de ficção (o primeiro foi «Minha
Felicidade», de 2010) do diretor,
documentarista de formação. Com
seu drama bélico, ele conquistou o
prémio da Federação Internacional

de Imprensa Cinematográfica
(Fipresci), no Festival de Cannes,
em maio. Impressionada com a
vitória, a Rússia adotou Loznitsa
como património cultural, sem
negociar com a terra natal do
diretor, nem com a Ucrânia. “Hoje
eu vejo Putin alimentar uma
ilusão de grandeza, em seu posto
de comando que me faz questionar
o tipo e a natureza de imagens
que o governo russo produz. A
propaganda voltou à ordem do
discurso”, avalia o diretor.

“Depois de ter me formado
em Matemática, em 1991, eu
fui estudar direção em uma
escola muito boa, a VGIK, em
Moscou, onde eu tive a chance
de estudar com os últimos
gigantes da Escola Soviética.
Minha professora de edição foi
montadora de Andrei Tarkovsky,
um dos cineastas que me
influenciaram. Estudei cinema
para poder propor reflexões sobre
o que me cerca. E para isso, é
preciso ter liberdade”.
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MARK RUFFALO

O seu envolvimento em atividades ambientais
reflete-se em «Dark Waters – Verdade Envenenada»
de Todd Haynes, uma das primeiras estreias
de 2020. Revemos o percurso de um ator que
superou um problema oncológico, batalhou para
chegar ao cinema e foi nomeado para três Óscares.
TIAGO ALVES
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Mark Ruffalo nasceu no Wisconsin, filho de um casal
descendente de italianos. Mark mudou-se com a família
para Virginia Beach, Virginia, onde viveu a maior
parte da adolescência. Após o ensino básico mudou
novamente para San Diego e estabeleceu-se em Los
Angeles, onde frequentou o Conservatório Stella Adler e,
posteriormente, co-fundou a Orpheus Theatre Company,
onde desempenhou diversas funções: atuou, escreveu,
dirigiu e produziu peças, além de ter enriquecido o
seu currículo cuidando da iluminação e construindo
cenários.
Chegou a trabalhar em bares para sobreviver durante
quase nove anos e só não desistiu da representação graças
a um encontro casual com o dramaturgo e argumentista
Kenneth Lonergan. Ruffalo obteve sucesso em Nova
Iorque na peça de Lonergan, «This Is Our Youth», que
foi representada fora do circuito principal da Broadway,
em 1996. Nessa altura Ruffalo tinha participado numa
dezena de séries televisivas, curtas e longas-metragens

pouco relevantes, incluindo um papel secundário no
‘western’ de guerra «Cavalgar com o Diabo» (1999), de
Ang lee. Foi Lonnergan que lhe ofereceu o seu primeiro
principal papel relevante e consistente em «Podes
Contar Comigo» (2000), onde contracenou com Laura
Linney. O desempenho recebeu ótimas críticas e levou-o
a ser convidado para papéis mais notáveis em «O Último
Castelo» (2001) de Rod Lurie, «XX/XY» (2002), de Austin
Chick, e «Códigos de Guerra» (2002), de John Woo.
A carreia de Ruffalo foi abalada por um revés pessoal,
em 2002, quando lhe diagnosticaram um neuroma
acústico, uma espécie de tumor cerebral. Verificou-se
que era um tumor benigno, mas a cirurgia provocou
uma paralisia facial parcial, situação da qual recuperou
completamente.
Após o seu restabelecimento, Ruffalo conseguiu papéis
principais ao lado de duas populares estrelas femininas,
interpretando um detetive policial num thriller com Meg

OS MIÚDOS ESTÃO BEM

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA

Ryan, «In the Cut - Atração Perigosa» (2003), de Jane
Campion, e desempenhando o homem que desperta
o interesse amoroso de Gwyneth Paltrow na comédia
«Altos Voos» (2003) do brasileiro Bruno Barreto.
Embora os dois filmes tenham registado resultados
dececionantes nas bilheteiras, Ruffalo integrou o elenco
de quatro filmes muito diferentes que consolidaram
a sua capacidade de ser um protagonista popular em
comédia ou drama - «Desencontros» (2004), de John
Curran, «O Despertar da Mente» (2004), de Michel
Gondry, «De Repente, Já nos 30!» (2004), de Gary
Winick, e «Colateral» (2004), de Michael Mann.
Ruffalo continuou a trabalhar regularmente, com
presenças em produções mais comerciais como
«Enquanto Estiveres Aí ...» (2005), de Mark Waters,
«Dizem por Aí…» (2005) de Rob Reiner, e «O Caminho
do Poder» (2006), de Steven Zaillian, onde formou um
naipe de cinco grandes atores ao lado de Sean Penn,
Anthony Hopkins e Jude Law.
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A sua notoriedade aumentou com os papéis em
«Zodiac» (2007), de David Fincher, «Reservation Road
– Traídos pelo Destino» de Terry George e «Os Irmãos
Bloom» (2008) de Rian Johnson. Marcou presença em
produções mais independentes como «Ensaio Sobre
a Cegueira» (2008), de Fernando Meirelles, a partir
da novela de José Saramago, e «O Sítio das Coisas
Selvagens» (2009) de Spike Jonze. A sua estreia na
realização com «Um Toque de Fé» (2010) não passou
despercebida e valeu-lhe o prémio especial do júri no
Festival de Cinema de Sundance. Essa foi uma fase
muito positiva graças ao papel do pai biológico dos
dois filhos de uma casal de lésbicas interpretado por
Annette Bening e Julianne Moore em «Os Miúdos
Estão Bem» (2010), de Lisa Cholodenko. Ruffalo foi
nomeado pela primeira vez para o Óscar e BAFTA de
melhor ator secundário.
Os papéis em «Shutter Island» (2010), de Martin
Scorsese, e «Margaret» (2011), de Kenneth Longeran,

VINGADORES: ENDGAME

antecederam a aparição de Ruffalo como Dr. Bruce
Banner, também conhecido como Hulk, no sucesso
«Os Vingadores» (2012) de Joss Whedon. Obteve
críticas altamente positivas por um papel em que
os atores Eric Bana e Edward Norton não tiveram
sucesso em filmes anteriores e manteve-se nas
sequelas «Vingadores: A Era de Ultron» (2015), de
Joss Whedon, «Vingadores: Guerra do Infinito»
(2018), e «Vingadores: Endgame» (2019), ambos de
Anthony Russo e Joe Russo. A entrada no universo
Marvel permitiu-lhe surgir também em pequenos
papéis como Hulk ou Bruce Banner em «Homem de
Ferro 3» (2013), de Shane Black, «Thor Ragnarok»
(2017), de Taika Waititi, e «Capitão Marvel» (2019),
de Anna Boden e Ryan Fleck.
Foi um dos «Mestres da Ilusão» (2013), o thriller de
magia de Louis Leterrier, e manteve-se no elenco
da sequela «Mestres da Ilusão 2», de Jon M. Chu.
Sob a direção de Ryan Murphy surgiu no filme

televisivo «Um Coração Normal» (2014), sobre a
consciencialização do problema do vírus H.I.V. na
década de oitenta. Voltou a ser nomeado para Óscares
de ator secundário em «Foxcathcer» (2014), de Louis
Terrier, e na categoria de ator principal pelo papel do
jornalista de ascendência portuguesa Mike Rezendes
em «O Caso Spotlight» (2016), de Tom McCarthy.
Ruffalo é amplamente conhecido como ativista
ambiental, tendo recebido um prémio em 2015.
Fundou a Solutions Project, que apoia a energia 100%
renovável e está envolvido nas iniciativas da Water
Defense, um grupo dedicado a iniciativas de água
limpa.
No seu novo filme, «Dark Waters – Verdade
Envenenada» (2019), realizado por Todd Haynes,
interpreta um advogado ambientalista que durante
vinte expôs os crimes negligentes de uma empresa
química.
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MELVIL
POUPAUD
ENTREVISTA
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As feridas causadas pela
pedofilia cometida por um
padre católico na década de ’80
em Lyon continuam abertas
no corpo e alma das vítimas
que se calaram por vergonha,
descrença na justiça, ou
simplesmente à espera que o
tempo curasse o que não tem
cura. François Ozon mergulha
em terrenos arriscados como
é seu timbre, atento ao perigo
de silenciamento de crimes
que ainda hoje permanecem
impunes e que a Igreja
continua a tentar silenciar.
Um drama de dimensões
desconhecidas que um colectivo
procura trazer à superfície com
coragem e resistência. Um dos

protagonistas, o premiado e
ecléctico actor Melvil Poupaud,
esteve em Lisboa na antestreia
e explicou à METROPOLIS
onde começa a ficção e acaba
o documentário, bem como
a tentativa de boicote do
filme. E conta-nos porque se
considera meio português.
MARIA HENRIQUES-RAPOSO

Já tinha trabalhado antes com
o François Ozon [«O Tempo
que Resta», 2005; «O Refúgio»,
2010], o que teve de diferente
esta experiencia?
MELVIL POUPAUD: Fiquei muito
contente quando me chamou.

Há cerca de 10 anos que não
filmávamos juntos, tenho uma
memória muito boa do Temps
qui reste que fiz com a Jeanne
Moreau porque representou um
marco na minha carreira. Andava
com ciúmes porque ele convidava
outros actores! Percebi que me
tinha escolhido porque sou crente,
mas também fiquei surpreendido
com a escolha deste tema, que cola
à actualidade, pois ele faz filmes
mais de ficção, e muda de gente e
de registo a cada novo filme. Ele
arrisca muito, era um tipo de tema
que não tinha ainda tratado, e
ainda faz uma provocação neste
filme.

O seu personagem foi composto
construído como?
MP: Quando o François me deu a
ler o script disse-me que queria
fazer um documentário à volta do
tema da fragilidade dos homens,
e foi dar com o site da associação
“La parole libérée” que reuniu
as vitimas do padre Preynat.
Encontrou-se com elas, e foram
estes homens que lhe disseram
“nós, documentários já fizemos,
já expusemos a nossa história na
televisão e nos jornais, então o
mais útil para a nossa causa seria
um filme de ficção para ser exibido
no circuito comercial, que tenha
impacto junto das pessoas”. Como
o François me disse que tinha
feito muita pesquisa e recolha,

que o material estava bastante
próximo da realidade, então que
não haveria necessidade que
eu o fizesse, nem que teria de
imitar ninguém para compor o
meu personagem, o Alexandre.
Deu-me prazer representar este
personagem estereotipado do
francês burguês, católico, com
cinco crianças, uma família
tradicional que vai à missa todos
os domingos, um pouco preso em
si mesmo, com medo do que os
vizinhos vão dizer.
Não é um personagem
paradoxal ao educar os filhos
na religião católica?
MP: Bom, ele pensa que o que lhe
aconteceu foi um mau encontro,
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que a Igreja não abriga pedófilos,
pensa que logo que conte o seu
segredo o padre Preynat irá
ser expulso e julgado e vai ser
condenado pela Igreja. No final do
filme ele está diferente, continua
crente mas percebe a hipocrisia da
Igreja.
E porque é que, a certo ponto
do processo de denúncia,
ele hesita, ainda por cima
quando já conseguiu obter
outros testemunhos, quando
foi ele que despoletou todo o
processo…
MP: Neste filme, é isso que acho
belo, as personagens não são
heróis, elas têm contradições: ele
afronta a igreja, os pais dele, os
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próprios filhos, mas começa a ficar
encurralado, e mais tarde sentese que ele está mais reservado,
que não se quer expor mais. As
personagens são exploradas nas
suas várias facetas, voilá.
Os outros dois personagens
principais são bastante
diferentes do seu, o François e
o Emmanuel.
MP: Sim, é como se houvesse
três filmes: no primeiro impera
a sobriedade, a cordialidade,
trocam-se cartas, o personagem
é reservado. Quando se passa ao
personagem seguinte o filme muda
de estilo, mesmo esteticamente,
a câmara está ao ombro, surgem
muitas personagens, é mais

dinâmico. É um tipo muito
combativo, ateu, de uma família
modesta de província. O terceiro
é muito diferente, mais trágico,
mais magoado, um pouco perdido,
então, vemos que a mesma estória
toca três pessoas de maneira
diferente. São três tipos diferentes
de personalidades de base, de
diferentes meios sociais. É que
em Lyon as “categorias sociais”
ainda estão muito marcadas, em
Paris estão todas mais misturadas.
A ideia do realizador foi não
repetir os mesmos traços das
personagens.
Como é que o filme foi recebido
em França (estreou no Festival
d’Angers em Dezembro de

2018, em Fevereiro de 2019 em
Paris, e alguns dias depois em
Lyon)?
MP: Estive em Lyon na estreia,
com as vitimas reais, e houve
muita tensão, muita gente saiu,
porque houve duas tentativas
de censura do filme por parte
do padre Preynat. Ele e o seu
advogado tentaram impedir a
exibição do filme argumentando
que contrariava a presunção de
inocência dele, uma vez que ainda
não tinha sido julgado. É incrível,
considerando que ele próprio
confessou ser pedófilo. Além do
que o personagem Régine Maire, a
psicóloga da diocese, também quis
impedir a exibição por considerar
que a apresentava como uma

pessoa má que tinha escondido a
verdade.
Onde começa a ficção e acaba a
realidade?
MP: Tudo o que está no filme que
diz respeito à Igreja é verdade:
os nomes, nada foi inventado,
são tudo coisas que podemos
ler na internet, já tudo foi dito.
Apenas as personagens, por uma
questão de direito à intimidade
da vida privada, foram um pouco
“compostas”, digamos assim, e os
nomes foram alterados para não
ficarem expostas.
Pensa que este filme reacendeu
o debate sobre este problema
em França?

MP: Absolutamente, sim. No
inicio houve agitação mediática,
o processo do padre Preynat foi
muito falado. O cardeal Barbarin
foi julgado e considerado culpado,
apresentou a sua demissão ao Papa
Francisco, que a recusou, o que
significa que a Igreja não é capaz
de mudar nem ao mais alto nível.
É uma instituição demasiado
antiga, onde se jogam demasiado
segredos. No mundo inteiro há
casos como este, por exemplo no
Chile.

O filme mostra-nos que as
vítimas são-nos duplamente:
do padre; e do silêncio da
família. O filme faz a diferença
neste aspecto ao abordar este
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problema?
MP: Sim, a partir do momento em
que há um que tem a coragem de
falar, os outros também o fazem,
e quantos mais são, mais fortes
são. A associação “Parole Libérée”
conseguiu com mais visibilidade
que a legislação fosse alterada no
sentido de o prazo de prescrição
destes crimes passar de 20
anos para 30 anos, e isso é uma
consequência da união.

aplicar ao problema da
violência doméstica?
MP: Com certeza, não é fácil
numa família dizer que se foi
abusado, talvez ainda seja pior
que dentro de uma instituição, é
um escândalo total. O filme fala
da libertação da palavra, que é
preciso agir rapidamente, é preciso
dizer às crianças que é preciso
ousar desmascarar este tipo de
problemas.

Pensa que os contornos sociais
desta história se poderiam

Que efeito teve em si este
papel?
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MP: Penso que Ozon me escolheu
porque sabia que este tema me
toca particularmente. Adoro
crianças e sou crente. Comecei
no cinema quando era criança e
tenho uma nostalgia muito grande
desses anos. Contudo, nem sou
baptizado. A minha fé cresceu
naturalmente.

O Melvil, além de actor é
realizador e músico. Que
projectos tem em mãos
actualmente, agora que acabou
de rodar novamente com Ozon…

MP: Sim, o «Été 84» que irá sair
no próximo ano. É um teenage
movie, onde eu sou um professor
que é uma espécie de padrinho
vigilante. É adaptado de um livro
inglês contemporâneo da infância
do Ozon. Entrei no «J’accuse» do
Polansky, e acabei de terminar
uma série para o Canal Plus,
uma comédia passada em 1978,
chamada «Ovni? . É um papel
novo para mim, com filmagens
exaustivas, mas eu gosto desse
ritmo.
A sua relação com Portugal

vem da infância e inicia-se com
o Raoul Ruiz, não é?
MP: E com o Paulo Branco. O meu
primeiro filme, tinha 10 anos, foi
La ville des Pirates [de Raoul Ruiz,
1983, co-produzido por Paulo
Branco) foi rodado no Baleal. Não
havia estrada, quando a maré
estava baixa passávamos com
o equipamento, quando a maré
enchia filmávamos, era fantástico!
A minha infância foi muito
passada em Portugal, de modo que
cada vez que o Paulo Branco me
telefona para vir apresentar um

filme ou representar, eu venho,
porque me lembra esses tempos
dos quais tenho memórias muito
agradáveis. Na época aqueles
cineastas não trabalhavam pelo
dinheiro, faziam as coisas sem
calculismo, apenas pelo prazer
e pela experimentação. O Paulo
é um produtor incrível que deu
a muitos jovens na Europa, não
só em Portugal, a oportunidade
de fazerem filmes em condições
de total liberdade. Eu sou meio
português, mas já não falo tão
bem…!
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DIEUDO
HAMADI
ENTREVISTA
RODRIGO FONSECA

Como a circulação de filmes oriundos
de países africanos ainda é escassa
no circuito de língua portuguesa, seja
nas salas de exibição de Lisboa, Porto,
Coimbra & cia, seja nas do Brasil, a
chegada às telas de um longa-metragem
como o doc «Mama Colonel», do congolês
Dieudo Hamadi, deve ser saudada como
uma conquista ética para espectadores.
A produção vinda do Congo entrou
em cartaz, em Novembro, no Cine Joia
em Copacabana, no Rio de Janeiro, e
estuda uma carreira pelas demais salas
brasileiras. Sob os auspícios do diretor
Raphael Geyer Aguinaga, animado
uma vez mais por um agitador cultural
nato, o programador Raphael Camacho

(herdeiro da melhor tradição de Fabiano
Canosa e Cosme Alves Neto), o cineminha
mais charmoso da Zona Sul carioca fisgou
essa gema documental da programação
da Berlinale 2017. Uma das sensações do
festival alemão, a longa acompanha o
dia a dia do oficial de Polícia Honorine
“Mama” Munyole, especializado em lutar
contra a violência que aflige mulheres
e crianças. O argumento filmado por
Hamadi captura a mudança na rotina
dela com a transferência de uma área
rural, na cidade de Bukavu, para um
outro (e movimentado) local, Kisangani,
onde passa a despertar a desconfiança
de moradores machistas que não a
conhecem. Via Facebook, o realizador

conversou com a METROPOLIS sobre os
debates comportamentais que Honorine
ajuda a abrir na sua peleja diária.
O que você aprendeu com a Coronel
Honorine sobre sororidade?
DIEUDO HAMADI: Ela me

demonstra o quanto a inclusão
custa a acontecer. Graças à
Coronel Honorine, percebi que
as mulheres ainda não eram
incluídas plenamente às nossas
sociedades. E este filme denuncia
isso. A exclusão sexista parece
ainda pior na sociedade congolesa,
onde a mulher é muitas vezes
reduzida a um objeto que se pode

possuir à vontade. Lá, o papel
delas é limitado a fazer filhos. No
mundo profissional, o que pode ser
tolerado várias vezes a um homem
é inadmissível para uma mulher.
Mesmo que seja igualmente
competente, uma mulher é
forçada a trabalhar dez vezes
mais duramente para alcançar
visibilidade ao lado do homem.
Como pode descrever o sexismo no
seu país, o Congo?
DH: Sexismo é algo estrutural

no Congo, infelizmente. Está
enraizado nas nossas tradições,
encorajado e legitimado pelas

nossas crenças, nossas religiões. A
única maneira de lutar eficazmente
contra o sexismo, o filme «Mama
Colonel» existe para isso, é a
educação. Infelizmente, o ensino
ainda não é um sector prioritário
no Congo.
Como
descrever
a
indústria
cinematográfica de sua pátria?
DH:A indústria cinematográfica
do Congo é quase inexistente.
A produção de filmes é
frequentemente um milagre, que
se baseia em esforços individuais,
na vontade de todos e, por vezes,
em subsídios estrangeiros.
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HÁLITO AZUL
É PRODUTOR, REALIZADOR, ARGUMENTISTA,
MÚSICO, PAI E ALGUÉM QUE TEM ENRIQUECIDO
O PORTFÓLIO DO CINEMA PORTUGUÊS, EM
DIVERSAS FRENTES. É UM DOS ELEMENTOS DA
PRODUTORA BANDO À PARTE, QUE PRODUZ
LONGAS E CURTAS DE FICÇÃO, DOCUMENTÁRIOS
E ANIMAÇÃO. AQUANDO DA ESTREIA DE
«HÁLITO AZUL» E DA PASSAGEM DO MESMO NO
FESTIVAL CAMINHOS DO CINEMA PORTUGUÊS,
DEPOIS DE ALGUNS DESENCONTROS, A
METROPOLIS CONSEGUIU FINALMENTE, E
FELIZMENTE, CONVERSAR AO TELEFONE COM O
CINEASTA VIMARANENSE. DE FORMA SINCERA E
DIRETA, RODRIGO AREIAS FALOU SOBRE O SEU
MAIS RECENTE FILME PASSADO NOS AÇORES,
SOBRE O FUTURO DA PESCA E DE ALGUMAS
COMUNIDADES PISCATÓRIAS, SOBRE O ESTADO
ATUAL DO CINEMA E SOBRE O SEU PRÓXIMO
TRABALHO NA ÁREA DO CINEMA.
SARA AFONSO

RODRIGO AREIAS
EM ENTREVISTA

A mais recente longa-metragem
de Rodrigo Areias – «Hálito Azul»
– é, sobretudo, um documentário,
mas devido à inspiração na obra
poética de Raul Brandão, recebe
igualmente nuances de ficção,
levando o espectador a questionarse algumas vezes sobre o plano
em que tudo está a acontecer.
Partindo da adaptação de um
livro documental sobre a vida
dos pescadores portugueses, que
percorria toda a costa de Norte
a Sul de Portugal Continental,
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o filme de Rodrigo Areias vai
encontrando paralelismos entre
a atualidade de uma pequena
comunidade piscatória na ilha de
São Miguel, Ribeira Quente, e a
visão que o escritor Raul Brandão
teve há cerca de 100 anos.
Num exercício de observação sobre
a conduta desta comunidade e
o regresso às terras que herdou
do seu avô, o realizador vai
transformando e adaptando
um argumento que se escreve

por si e que se adapta ao tempo
e espaço, sem pretensões para
além das que presenciamos.
“No fundo, este filme tem a ver
com a minha relação com aquele
espaço, a Ribeira Quente, que
começa porque o meu avô me
deixou uns terrenos. Então, há
sensivelmente 20 anos, depois
da morte do meu avô, que passei
a ir lá. Há, inclusive, uma série
de planos do próprio filme que
são filmados nesse meu terreno”,
adianta o realizador, justificando

a homenagem que faz ao seu avô
com este filme.
Mergulhando nesse legado
familiar, Rodrigo Areias leva
uma ideia concreta para os
Açores, sabendo sempre que
ela teria a liberdade para se
transformar naquilo que
precisasse: “A temática vem da
vontade de fazer um filme sobre
o Raul Brandão, e o processo de
investigação e desenvolvimento
do projeto começou num

contexto mais lato, sobre a sua
obra. Mas quando começámos a
mergulhar no espólio do autor, ou
seja, 102 caixas de manuscritos,
de material, de pesquisas, de
desenvolvimento de obras que ele
nunca lançou, desenhos, e isso
tudo, achei que aquilo era vasto
de mais. Não é que não exista
esse interesse sobre fazer mais
coisas sobre Raul Brandão, mas
também não queria fazer um
documentário só por si, e decidi
ir afunilando, até chegar aos
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o peixe; e por outro, também tem a
ver com aquela presença do espaço
e de uma certa poesia de vida”,
partilha o cineasta.
Filme orgânico
Como que um organismo vivo, o
filme vai-se adaptando ao que as
personagens reais e as temáticas
iam entregando. Num projeto que
recebe o apoio à produção do filme
pelo ICA em 2014, as filmagens
arrancam em 2016 e duram dois
anos, levando a algumas alterações
e transformações do tema. “Neste
caso, um simples jantar mudou
tudo. O Luis Rodrigues [Diretor
Regional das Pescas dos Açores]
foi mesmo importante no processo
do filme. Eu mudei todo o projeto
no fim do primeiro jantar que
tivemos e quando o conheci”,
explica. Aceitando que, por vezes,

não é preciso saber o que estamos
a fazer para encontrar o rumo
certo, o realizador permitiu-se
receber e a dar vida ao que ia
descobrindo: “O filme foi um
processo de descoberta, pois
nem eu fazia a mínima ideia
do que andava ali a fazer. Sem
qualquer problema, porque, na
verdade, fazia parte do processo
eu ir descobrindo. Por exemplo,
fui percebendo a importância
que os observadores têm na vida
deles [pescadores] e quando
são mulheres, isso causava-lhes
mesmo grandes problemas para
gerir. Eles não sabiam como
lidar com aquilo e com aquela
obrigação. E constatar que havia
pescadores que andavam há 20
anos a fugir a isso é algo muito
surreal. Até mesmo a questão dos
golfinhos que, quando começámos
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pescadores.” Na verdade, toda
esta exploração da obra levaria o
realizador a encontrar o estilo que
procurava para o filme. “O livro
“Os Pescadores” não deixa de ser
um relato sobre as comunidades
piscatórias de Portugal
Continental, desde Caminha a
Vila Real de Santo António, e se
por um lado ele descreve tudo com
muito pormenor, por outro, na sua
literatura também encontramos
um lado mais poético, sobre os
pores do sol e sobre o hálito azul
matutino do mar. Ele escreve
páginas e páginas sobre coisas tão
simples como estas e isso também
acabou por motivar o estilo do
filme, que é um equilíbrio entre
essas duas coisas. Por um lado,
tem a ver com os grandes planos
das mãos, dos peixes, do amanhar
o peixe, do fazer o anzol, apanhar

o processo in loco, percebemos
que existia a questão do excesso
de golfinhos que dizimavam
completamente a pesca e havia um
trauma gigantesco e só se falava
nisso; então, o filme ia seguir
por aí, mas quando chegámos
lá novamente para filmar em
alto mar já não havia golfinhos.
Tinha sido um drama durante
dois anos e depois, de repente,
tinham desaparecido os cardumes
de golfinhos e os dramas deles já
tinham mudado. Então, tem a ver
com isso, com uma adequação ao
que encontrávamos…”
O sentido da vida
Escrito há quase 100 anos, a obra
de Raul Brandão “Os Pescadores”
predestinava, no início da pesca
industrial, que as comunidades
piscatórias do país durariam, no

máximo, 50 anos. Mas a verdade
é que visão está a tornar-se real
agora. “O problema é que não há
peixe no mar. E esse é que é o
grande drama. Mas como explicar
isso a estas pessoas? Raúl brandão
dizia que não durava mais 50 anos,
mas na verdade não durará mais
do que 100. Porque, entretanto, já
desapareceram praticamente todas
aquelas comunidades piscatórias
que ele foi descrevendo e isso tem
a ver com essa questão da pesca
industrial, a pesca de arrasto em
alto mar – eles rebentam com tudo
e deitam a maior parte do peixe
fora. Nesta zona, mesmo assim, e
mesmo sendo pesca tradicional,
de anzol, ali está sempre presente
a questão da pesca ilegal. Eles
estão sempre a falar sobre isso.
Aliás, eu tive o cuidado de ir lá
mostrar o filme antes de o estrear.

Mostrei-lhes uma data de cenas
específicas, em que há referencias
à pesca ilegal, para saber se para
eles estava tudo bem. Claro que
eles só se riam e acham que é
excesso de zelo, mas para mim era
fundamental não colocar ninguém
em “sarilhos”, porque a maior
parte daquelas pessoas são meus
amigos. Mas isso está sempre no
filme e o problema deles com os
observadores é esse mesmo”.
Desde os anos 80, ou seja, da
proibição da pesca da baleia e do
golfinho, que existe um programa
no qual pessoas se inscreviam
para acompanhar e monitorizar as
pescas, algo que o realizador tinha
conhecimento e que quis incluir
no filme através da personagem da
atriz Tânia Dinis. “Tenho muitos
amigos que eram observadores
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nos Açores, pois não deixava de
ser uma forma de a malta nova
ir viajar, porque andavam ali
de barco para a frente e para
trás. Agora já é mais centrado
na própria universidade, mas
antigamente era um programa
em que te inscrevias e não tinhas
sequer que ser biólogo. Tinhas só
que ter uma formação breve para
poder fazer isso. Então, eles estão
habituados a isso. Até o próprio
Luís Rodrigues, que é o diretor
regional das pescas e entra no
filme, começou como observador e
nunca mais voltou ao Continente
e ficou lá. Eles conhecem-no desde
miúdo e respeitam-no, pois sabem
que ele está por dentro dos seus
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problemas desde que lá chegou”.
Uma mistura entre a realidade e
a ficção, que algumas vezes não
foi de entendimento fácil para os
pescadores locais. “Por exemplo,
aquela lagosta que filmamos, nos
dias seguintes eles interpelavam
a Tânia na rua para saber se
ela ia escrever relatórios sobre
a lagosta. Por mais que eu lhes
explicasse que ela estava connosco
no processo do filme, isso para
eles era totalmente indiferente.
Para eles, ela era uma observadora
como os outros e ostracizavam-na
na mesma”. Numa comunidade
tão fechada, a realidade é que “os
únicos seres estranhos ali são
sempre os professores primários

que vêm de fora, do Continente,
e os observadores, que vêm por
períodos de dois três meses e vãose embora. São sempre pessoas
estranhas, que até certo ponto
entram na comunidade, mas
depois têm que dar outro passo.”
Tendo a oportunidade de
comungar dos seus costumes
e das suas condutas, Rodrigo
Areias não tem uma visão muito
positiva para o futuro deste tipo
de comunidades: “Estas pessoas
vão desaparecer. Se calhar não é
muito simpático para eles eu dizer
isto, mas acredito mesmo que é o
fim daquela realidade. Até porque
eu passava muito tempo com os

miúdos. Moía-lhes o juízo de tal
maneira que eles respondiamme que tinham deixado de ir à
escola para não levar com pessoas
como eu. Mas eu dizia-lhes que
também tenho filhos e que tinha
de lhes ‘dar na cabeça’. Eles não
sabem ler nem escrever, não
estão preparados para fazer nada
na vida, e eu dizia-lhes: ‘então
e quando não houver peixe,
o que vais fazer?’, ao que eles
respondiam: ‘Estás doido? Não
sabes que o peixe se reproduz?’.
Na verdade, o peixe reproduz-se,
mas já não como antigamente.
“Os mais velhos, que viram o que
era sair para o mar e trazer três

toneladas, e hoje o esforço que
é para trazerem 200 quilos, têm
noção que já rebentaram com isto
tudo. O que é estranho é que os
mais novos não têm noção disso. E
eu não estava preparado para isso.
Eles atiram tudo para o mar, como
sacos de plástico ou invólucros de
maços de tabaco. Uma vez pedi até
ao técnico de som para apanhar
o plástico com o perche do som…
e eles achavam isso superbizarro
e um exagero da nossa parte. Vai
tudo para a água. A imensidão do
oceano dá para isso tudo. Eles,
que deviam estar a sensibilizar os
outros para cuidarem dos oceanos,
pois dependem disso, fazem o
contrário.”

Novamente jogando com a
realidade e a dimensão ficcional,
o realizador de «Estrada de
Palha», como que embriagado
pelo hálito azul matutino, não
coloca de parte a convicção
mitológica destas personagens
reais. “Eles olham para o mar
de uma maneira muito curiosa.
É quase uma crença mitológica
e eu também queria que o filme
tivesse essa dimensão, que é
muito interessante. Até a questão
das sereias. Quando eles têm
aquela discussão, eles não estão
a brincar. Pelo menos um deles
diz com convicção que elas
existem, mesmo que outros não
acreditem.”
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Transpondo isso para o filme, no
fundo, a ideia do realizador “é
que quando chegássemos ao fim
do filme se percebesse que os dois
atores do filme são a Tania (Dinis)
e o Zeca Medeiros. No fundo, as
duas pessoas que eu coloco no
farol a interpretar aquilo que está
a ser ensaiado no teatro. Pelo
menos a minha ideia é que isso
fosse construído até chegar aí e
isso ser explícito para as pessoas.
Sendo que a maior parte da malta
acha que o professor é um ator.
Talvez tenha a ver com o texto ou
com o facto de ele falar sempre
como um ator dos anos 1920, até
mesmo quando pede um café.
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Achei isso engraçado porque
todos os dias se comportava
quase como uma personagem, e
é engraçado porque ele e a Tânia
falam sobre isso mesmo. Achei que
tinha piada e que ia ajudar nesta
confusão entre aquilo que é ficção
e realidade no filme.”
Mensagem
“O meu objetivo não era passar
uma mensagem. Não quis fazer
um filme panfletário, no sentido
ecologista, mas não podia fazer o
filme sem ter essas preocupações
presentes. Também não queria
fazer um filme panfletário sobre os

direitos do trabalho, mas isso não
deixa de estar presente também.
Ou seja, por um lado, há sempre
essa necessidade que o filme
tenha uma lógica visual, ainda
que seja documental, mas que se
adeque aos meus filmes e à minha
forma de ver; por outro lado,
também achei que era importante
no sentido respeito à forma de
escrita do Raul Brandão, pois
considero isso muito importante
quando estou a fazer uma
adaptação”, confessa o realizador
vimaranense. E se todos os filmes
podem transformar quem os
faz, neste caso, Rodrigo Areias
aponta uma outra razão para

«Hálito Azul» o ter transformado
enquanto profissional: “Acontece
isso mais do lado da produção,
da forma como o filme é feito
e a liberdade com que é feito.
Normalmente, os meus filmes
têm sempre liberdade, as longas
de ficção não têm argumento, ou
seja, vamos construindo as coisas
com as pessoas e com os atores,
mas efetivamente aqui há uma
liberdade maior de ir construindo
o filme todo. Ou seja, as pessoas
vão participando”.
Apontando vontades para o
futuro, o realizador assume que
lhe “apetece fazer mais filmes

assim, no sentido em que as
pessoas estão num sítio e têm
tempo. Depois corre-se o risco
de não haver filme, mas ao
menos a malta diverte-se a fazer
filmes e isso é fundamental.”
Uma liberdade que espera poder
prolongar no seu percurso
profissional, sabendo desde já que
a vontade de gerir uma produtora,
Bando à Parte, tem a ver com
a autonomia e liberdade de
produção. “Nós detemos os meios
de produção, de forma a podermos
fazer os filmes que nos apetece
fazer: câmaras, iluminação, som,
pós-produção, gruas, camiões,
tudo, por forma a não termos

que alugar nada. É o princípio
da liberdade de criação. É como
fugir aos esquemas normais de
financiamento e a malta poder
fazer o tipo de filme que quiser.
Lá no fundo, comecei a produzir
filmes para poder fazer os meus
e os dos meus amigos. Neste
momento, a minha intenção é
mesmo diminuir a dimensão, mas
mantendo o princípio de fazer os
nossos filmes com o devido espaço
e liberdade”, conclui.
Surdina
Já estreado na Mostra de São
Paulo, o próximo projeto de
Rodrigo Areias na realização
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assume o título de «Surdina». “É
um filme que o Valter Hugo Mãe
escreveu há 10 anos para eu fazer.
É um filme vimaranense, uma
tragicomédia minhota que tem
a ver com, no fundo, a origem
familiar do Valter, que é de São
Cristóvão de Selho, Guimarães.
Ele escreveu esse filme há uma
série de tempo e eu decidi agora
voltar a ele. É um filme diferente
para mim, com mais texto, muitas
situações, escrito por outra pessoa,
o que para mim foi sempre difícil
fazer, mas que na verdade gostei
muito de fazer. O filme estreia cá
no dia 16 de abril. Já estreou na
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Mostra de São Paulo, numa seção
de literatura porque a diretora do
festival pediu-me para mostrar
o filme e gostou muito. Foi
espetacular a reação do publico.
Claro que ajuda o facto de o Valter
ser uma vedeta literária no brasil e
foi tudo incrível”.
Produtor de mais 70 filmes,
entre curtas, longas e animações,
quando questionado sobre o
estado atual do cinema português,
Rodrigo Areias enfatiza a
problemática da distribuição:
“Nunca houve tanta produção,
é verdade. Nunca foi tão fácil

produzir em Portugal, nunca
houve tantos apoios. Claro que
achamos sempre pouco e nunca
estamos contentes, mas em
termos comparativos, nunca houve
tanto. Mas temos um problema
acrescido: nunca tivemos tantos
problemas de distribuição. As
salas fecharam e a grande questão
que eu coloco às sucessivas
direções do Instituto do Cinema, é,
efetivamente, porquê apoiar tanto
a produção e tão pouco a exibição e
distribuição. Ou seja, nós fazemos
filmes para que eles sejam vistos e
como vamos então conseguir que
os filmes sejam vistos?”

Tendo consciência do fator
exceção de «Hálito Azul», que
conseguiu estrear em sala e
entrar em diversos festivais, além
de uma edição de DVD e da banda
sonora original, Rodrigo Areias
não deixa de constatar: “O filme
acaba por ser muito visto porque
há muitos festivais e é um filme
que se encaixa em vários festivais
em Portugal e lá fora também,
mas é muito difícil. Para um filme
mais “normal”, a sua vida, tirando
um ou outro que consigam ser
mais vistos, é muito difícil que
saia. E os filmes que conseguimos
exportar, são absolutamente

residuais. Por isso, a grande
questão está aí. O cinema
português em termos de venda
internacional tem problemas
seríssimos de implementação,
porque os festivais são apenas
a porta de partida. Ou seja, não
fazemos filmes para que passem
nos festivais. Mas queremos
que passem em festivais para
que os distribuidores que lá
estão consigam vender nos seus
territórios e consigam chegar ao
público”.
Quanto ao futuro, o charme das
ilhas parecem estar a ganhar

pontos e, aquando da nossa
conversa, o realizador
estava, juntamente
com Paulo Furtado, The
Legendary Tigerman, o
parceiro musical de muitos
dos seus filmes, na ilha
da Madeira. “Estamos a
preparar um projeto para
a Ponta do Sol. E também
estamos a finalizar um
filme do Paulo Furtado e do
Pedro Maia que eu ajudei a
produzir cá. E eles querem
que façamos mais coisas
aqui. Estamos a ver filmes,
décors, a apanhar chuva…”
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Estivemos nos bastidores dos
Prémios Europeus de Cinema, os
EFA's, e contamos os ambientes de
uma espécie de Óscares europeus,
em Berlim na Haus der Berliner
Filmspiele, no começo de dezembro e onde «A Favorita» bateu «Dor
e Glória» e «J'Accuse».
RUI PEDRO TENDINHA
EM BERLIM
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Fim de tarde chuvoso em Berlim.
É sabido que em dezembro a capital alemã tem dias de chuva e
neve cruéis, mas a 6 de dezembro,
no centro cultural nórdico, bem
perto do Zoo, o cenário invernal
fazia sentido: era ali que a Academia de Cinema dava as boas
vindas aos convidados da edição
2019 dos EFA's, os prémios de cinema da Academia europeia. Ali
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EUROPEAN FILM AWARDS - O QUE SE PASSA N

NUMA CERIMÓNIA DE PRÉMIOS...
porque para o ano a realização dos
prémios será em Reiquiavique, na
Islândia. E foi o próprio presidente da câmara da capital islandesa
a prometer que todos vão ter uma
experiência diferente em termos
de gala. Para já, pela amostra desta receção, os clichés dos discursos
chatos e do cocktail banal, mantiveram-se intactos. Ao mesmo
tempo, Binoche, a atriz homena-

geada este ano, sucedendo a Ralph Fiennes em 2018, estava numa
cerimónia de boas-vindas à qual a
imprensa não foi convidada.
A mesma Juliette Binoche que no
dia a seguir, com um decote quase
gráfico, contava à imprensa convidada que gostaria de dedicar o
prémio a todos os seus namorados.
Depois desse encontro, numa sala

ao lado, Werner Herzog, acabado
de chegar de Los Angeles, desdramatizava o prémio de carreira
que viria a receber na cerimónia
à noite. Com o seu sotaque “imagem de marca” contava-me a sua
teoria sobre a falsificação de documentários. Horas antes tinha
estado a apresentar para convidados da Academia o seu novo falso
documentário: «Family Romance,
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Pelos corredores do hotel base destes prémios, o muito francês Sofitel, sente-se alguma tensão no ar.
As atrizes estão quase todas numa
sala de maquilhagem, cortesia de
uma empresa de cosméticos que
quis mediatismo. Pretende-se que
estes EFA's tenham o “glamour” de
uns BAFTA ou dos Óscares, mas a
maioria dos cineastas e membros
da Academia prepara-se a noite
com indumentárias pouco seletas. Lá fora, estão fãs de Binoche
e Herzog para fotografias e autó-
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grafos. Resistem ao frio e à chuva
e nem imaginam que a atriz francesa está a recusar selfies.
À medida que a hora do red carpet se aproxima, há uma agitação
de automóveis que fazem fila na
esquina da KurferdammStrasse.
Viaturas oficiais que obedecem
a um protocolo que faz lembrar
Hollywood. Mas as verdadeiras
baratas-tontas são as publicistas
das atrizes e dos atores nomeados.
Dão tanto nas vistas que consigo
ver de longe Pedro Almodóvar a
brincar com a situação. E aí ponho-me a imaginar como deverá

ter achado ridícula a pompa da
apresentação da gala, onde se cometiam os lugares comuns de números musicais a tentar ter uma
ambição e escala grande mas a ficarem-se pela miniatura ou imitação pobrezita. Aliás, esse é um dos
problemas destas galas do EFA's –
querem ter um ADN que não é o
seu. Por muito que sejam variadas
as televisões europeias a transmitir os prémios, a Academia terá de
entender que é na sobriedade que
pode estar o ganho.
Já no tapete vermelho do cinema
da gala, a Haus der Berliner Films-
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LLC,» sobre uma empresa de alugueres de membros de família.

JULIETTE BINOCHE

piele, Wim Wenders recebe alguns
convidados e parece ter jeito para
ser anfitrião, sobretudo se pensarmos que o presidente da Academia
já anda nisto há muito... Contudo,
este ano, prefere falar apenas para
a imprensa alemã.
Os primeiros a desfilar são os
atores de «System Crasher», filme alemão sensação na Berlinale que chegou aqui com algumas
nomeações. Mais discretamente,
entram logo a seguir os manos
Gil, protagonistas da curta «Cães
que Ladram aos Pássaros», de Leonor Teles. Dizem-me que vieram

elegantemente vestidos à verão
porque são jovens. Uma juventude que merecia ter tido os Sensible Soccers na banda-sonora deste
protocolo.
Juliette Binoche, já sem o decote
da tarde, chega bela e gótica. Está
de negro com um vestido arrematado por uma capa ainda mais
gótica. Atrasa-se tanto nas fotografias que fica sem tempo de falar com a imprensa apertadinha
na barreira do red carpet. Ao meu
lado, um jornalista russo parece
estar irritado e lança palavrões na
sua língua natal. No pasa nada, diz

uma espanhola do staff da Academia. Werner Herzog, muito calmo,
diz-me não estar nada nervoso:
“isto é só um prémio, mas é claro
que é agradável. Uma coisa é certa: se não o ganhasse não ficaria
pior cineasta”. Tem razão, mas é
Richard Billighan que me confessa
estar perdido ali no meio de tanto
“flash”. O realizador do excelente
«Ray & Liz» confessa ainda estar
“farto” do seu filme, estreado o
ano passado em Locarno.
Gabriel Abrantes, mais uma vez
nomeado, desta vez com a curta
estreada em Cannes, «Les Extraor-
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dinaires Mesaventures de la Fille
de Pierre», diz-me que em 2020
começa a rodar a sua nova longa,
um filme de terror. Diz-me essa
informação a rir e sinto que acredita que poderia ter hipóteses na
categoria de melhor curta. Mais
tarde, na festa, não estava nada
preocupado com a derrota.
Apesar de ser um dos realizadores
com maior sucesso do mundo, David Yates, da saga Harry Potter e
Fantastic Beasts, passa despercebido e ninguém lhe pede um “sound-bite”. Mais tarde, foi Yates o
escolhido para entregar o prémio
principal, o de melhor filme. Logo
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depois, é um simpático Jim Sheridan quem faz questão de cumprimentar os jornalistas: “adoro
Portugal, em especial o Algarve,
onde passo muito tempo”, começa
por me dizer mal percebe a minha
nacionalidade. E já que o tenho por
perto peço-lhe a explicação para o
facto de «Em Nome do Pai», a personagem de Daniel Day-Lewis ter
um símbolo do Benfica na sua sela:
“ah, pois! Nós quisemos colocar
isso pois ele era fã do George Best
que jogou contra o Benfica...”. Gargalhadas à parte, Sheridan prometeu que terá filme novo em 2020.
E também Almodóvar faz questão
de dizer “olá Portugal! Adoro mes-

mo Portugal”. Um Almodóvar que
face à desfeita do palmarés não foi
visto na after party.
O prémio simpatia de tapete vermelho foi para um outro perdedor
da noite, o italiano Pierfranco Favino, a estrela de «O Traidor», de
Marco Bellochio. Ao contrário da
sua personagem, o ator já não consegue falar portugês, com ou sem
sotaque brasileiro.
De resto, o que se notou neste aparato foram as ausências. Do super-premiado «A Favorita», ninguém
apareceu, só mesmo o seu produtor , Ed Guiney , senhor especialis-

WERNER HERZOG

ta em “low-profile”. As ausências
francesas compreenderam-se pois
nessa tarde tinha havido greves e
mais greves. Por exemplo, Claire
Denis, veio de casaco de cabedal
pois, segundo ela, a sua mala ficou
retida no aeroporto de Paris. Denis era talvez a mulher com mais
estilo naquele tapete – bendita a
hora em que o vestido não chegou.
Na sala para a imprensa, os jornalistas coabitam com o staff da Academia, bem como o tal batalhão de
publicistas. No ecrã gigante a cerimónia é transmitida e à medida
que os EFA's começam a ir quase
todos para «A Favorita» ouvem-se

apupos. Notava-se que «J'Accuse»,
de Polanski era o querido destes
críticos dos quatro cantos da Europa.
Tento ir à casa de banho e ao enganar-me na porta estou nas
traseiras do palco e vejo os apresentadores das categorias a ficar
em stand-by para serem chamados.
Este episódio acidental de estar literalmente nos bastidores permite-me ver que há um catering mil
vezes superior àquele que é servido na sala de imprensa. E noto
também que é uma cerimónia que
envolve centenas de pessoas...

Durante a cerimónia sente-se que
aquilo que entusiasma mais são
os discursos. O tocante agradecimento de Binoche é escutado
com absoluto silêncio. Há também muitas gargalhadas quando o
número de ópera a brincar com o
homenageado Werner Herzog tem
início. Mas mal acaba a cerimónia
os computadores portáteis são o
alvo de todos: há textos para entregar e os fotógrafos enviam as
suas fotos para as agências. Almodóvar e Polanski foram derrotados
e essa é a indignação geral.
Lá fora, o frio continua mas há
autocarros prontos a levar todos
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Marco Bellochio atrás.
Numa das pistas de dança está a
passar Abba, mas onde era possível ver mais caras conhecidas
era na pista maior, onde apanhei
Pawel Pawlikowski a dançar
Queen. Será que poderá ser ele a
realizar a segunda parte de «Bohemian Rhapsody»? Claro que não,
mas o polaco dança como se não
houvesse amanhã, tal como Favino, agora bastante mais suado do
que na red carpet.
No fim, já sem coragem para enfrentar a temperatura negativa da
zona da Alexander Palast encon-

tro mais portugueses, como Artur
Pinheiro, diretor de arte que foi
jurado no prémios de excelência.
O homem que fez a direção de arte
de «As Mil e uma Noites» contame que lutou para que o prémio
fosse para «Dor e Glória». Miguel
Cadilhe, o único produtor de cinema capaz de passar de Manoel de
Oliveira para «Os Sete Pecados Rurais», também marcou presença.
Este membro da Academia confessou que este ano não votou. Talvez
por aqui começam-se a ganhar pistas para percebermos a ausência
de Pedro Almodóvar no palmarés.

© FOTOS EFA/CHRISTIAN SCHULZ

para a ceia no Café Moskow, um
dos restaurantes mais elegantes
da capital. Uma festa que atrai
a “beautiful people” de Berlim e
onde o dinamarquês Claes Bang
parece ser a pessoa mais alta. Dizem-me que estão cerca de 400
convidados a mais e o vinho branco cedo esgota, mas a comida vegetariana parece sobrar. Um crítico
português barafusta, enquanto
que os manos Gil atiram-se à pista. O excesso de gente faz com que
não há haja controle e a área ainda
mais VIP seja invadida. Não deixa
de ser curioso estar na fila para
um risoto sem sal com o grande

WIM WENDERS

Para o ano, os EFA realizam-se
em Reiquiavique e era bom que
não copiassem tanto os Óscares.
Felizmente, ressaca não tive pois
A Favorita é tudo menos um mau
filme, embora fique a milhas de
distância de um «Dor e Glória»...
Já a horas pouco recomendáveis
voltei para o hotel a pensar que
Almodóvar pode ter melhor sorte
nos Goya...

PALMARÉS
MELHOR FILME A FAVORITA
MELHOR COMÉDIA A FAVORITA
MELHOR REALIZADOR YORGOS LANTHIMOS- A FAVORITA´
MELHOR DESCOBERTA OS MISERÁVEIS, DE LADJ LI
MELHOR ATOR ANTONIO BANDERAS- DOR E GLÓRIA
MELHOR ATRIZ OLIVIA COLMAN- A FAVORITA
PRÉMIO DO PÚBLICO COLD WAR- PAWEL PAWLIKOWSKI
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O INVASOR
Laureado com 27 prémios
internacionais, incluindo a láurea de
Melhor Filme Latino-Americano do
Festival de Sundance de 2002, «O
Invasor», um dos maiores marcos do
thriller social no cinema brasileiro
de todos os tempos, voltou à tela
grande na 43ª Mostra de São Paulo,
no que foi uma das projeções de
maior sucesso do evento paulistano
em 2019. Seu diretor, Beto Brant,
foi um dos jurados da maratona
cinéfila paulista deste ano, ao lado da
atriz e diretora Maria de Medeiros
(Portugal), da produtora Xénia
Maingot (França) e do cineasta
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Lisando Alonso (Argentina). O
realizador lançou a sua última
longa, o .doc «Pitanga», codirigido
pela atriz Camilla Pitanga, em 2016,
na própria Mostra. Seu nome é até
hoje reverenciado – e com todos os
méritos – como um dos realizadores
que reinventaram a representação
da brasilidade nas telas, seja falando
da violência, seja falando de afetos
fraturados. Mas «O invasor» ainda
é seu trabalho de maior glória.
RODRIGO FONSECA

Quando se contabilizam, na
história do cinema brasileiro,

os tipos que se cristalizaram no
imaginário popular, a porção rural
de nossa cinematografia ganha de
lavada dos filmes urbanos, à força
de tipos como Jeca Tatu e Pedro
Malazartes (ambos de Mazzaropi)
ou o Augusto Matraga de Leonardo
Villar. Mas a cinematografia nacional
urbana, que tem uma Geni (de «Toda
nudez será castigada») aqui e um
Pixote acolá, ganhou um reforço
bem-vindo com a chegada de Anísio,
o homem mau de «O Invasor». O seu
jeitão caricato, seu olhar aquilino,
faz lembrar os velhos vilões que
davam dor de cabeça ao detetive

Dick Tracy, nas tiras produzidas
por Chester Gould. Perto dele,
Flattop, Pruneface e qualquer
outro bandidão das HQs de Tracy
parecem menos assustadores do que
um bebé de colo. Mas se a conversa
entrar quadrinhos adentro, há
outra alusão mais interessante a
ser feita com o personagem vivido
por Paulo Miklos. Há uma célebre
sequência na minissérie gráfica “O
Cavaleiro das Trevas” (“Batman:
The Dark Knight”, 1986) em que
o Homem-Morcego, já sessentão,
stressado e cheio de ódio, desafia
o Super-Homem, amparado por

uma armadura. No meio da luta,
aproveitando-se do fato do Homem
de Aço ter sido atingido por uma
flecha Kriptonita, Batman agarra
a garganta de seu (outrora) colega
de super-heroísmo e a aperta. De
repente, o defensor de Gotham City
começa a sofrer um colapso cardíaco,
um enfarte. Mas nem às portas
da morte ele desiste de apertar o
pescoço do último filho de Kripton.
A justificação: “Eu quero que todo
o mundo saiba que eu fui o único
homem a derrotar-te”, diz Batman,
instantes antes do seu batimento
cardíaco cessar. É mais ou menos
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essa a relação de Anísio com a classe
média da longa-metragem de Beto
Brant. A mão na garganta que
agoniza. Até a margem do colapso.
O colapso social brasileiro. A partir
de uma sólida armação narrativa
oferecida pelo argumentista Marçal
Aquino, Brant confirmou na sua
terceira longa-metragem toda a
expectativa que se formou ao redor
do seu nome no fim dos anos 1990,
quando o seu trabalho de estreia,
«Os matadores», começou a correr
os principais festivais brasileiros.
Mais do que a mobilização que criou
em torno da possibilidade de se
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contextualizar sociologicamente a
relação entre exclusão e violência,
seu «O invasor» conseguiu um feito
raro: imortalizou um personagem.
Um tipo que sintetiza o desgoverno
da balança ética nacional. Anísio,
um assassino a soldo, vive dias de
monarca quando resolve chantagear
os seus contratantes. Frequenta
os apartamentos mais ricos. Curte
as baladas paulistanas com a filha
endinheirada da sua vítima. Come,
bebe, fuma, toma ácido, transa…
enfim, goza. Goza todos os prazeres
de uma monarquia fugaz, cujo prazo
de validade ele, com vivência das

ruas, sabe ser curto. Rei morto, rei
posto. É a lei da sobrevivência das
espécies no poder. E os assassinos
empreiteiros não estão livres dessa.
Nem o espectador, que é obrigado
a conviver com a hipótese de que
há um alien da periferia, um oitavo
passageiro feroz, na via louca
chamada classe média.
O magma do filme reside
exatamente na transcendência da
sua condição de conto moral. «O
invasor» aborda o despreparo das
camadas sociais que enriqueceram
avessas às contradições dos que

pegam no autocarro lotado, o
metro abarrotar, esquivam-se de
balas perdidas no caminho de casa
e suam a camisa para arcar com
o pão, o arrendamento, a conta
de luz e o que mais houver de
obrigação legal a ser quitada. «O
invasor» dá um arrocho na classe
média a partir de um maquiavélico
engenho discursivo, a partir do
qual a plateia se deixa seduzir por
um Nosferato de comunidade, até
perceber que as presas mais afiadas
e sedentas de sangue não estão
na boca do vampiro, e sim sob os
lábios temerosos do próprio público.

Quando cria uma relação especular,
mediada pela consciência pesada, o
filme de Beto Brant já deixou seus
interlocutores, do lado de lá da tela
grande, reféns da surpresa. Como
devem ser as melhores tramas de
mistério. Sem a necessidade de filmar
um tiro sendo disparado, Brant
conseguiu realizar um ensaio sobre a
genealogia da moral em que o crime e
a sociedade se relacionam revezandose nos papéis de cordeiro e de ave de
rapina: a medida de um é a medida
do outro. A epiléptica fotografia de
Toca Seabra ajuda a compor esse
tratado sobre a razão cínica que

leva dois empresários – Ivan (Marco
Ricca) e Giba (Alexandre Borges) – a
apertarem a mão de Anísio, em um
acordo mefistofélico, cujo preço
nem a alma de Fausto seria capaz
de compensar. O custo do acordo de
morte assinado entre os construtores
que encomendam o assassinato de
seu sócio será pago por você, por
mim, por todos nós. Pelo menos
até quando a mão de Anísio estiver
esganando a classe média, muda
demais em sua polifonia de prantos,
para clamar por socorro.

SUSANNA LIRA

Longas como «Torre das
Donzelas» e «Mussum: Um
Filme do Calcidis» firmam
documentarista carioca como
uma das mais bem-sucedidas
realizadoras do cinema
brasileiro na atualidade
RODRIGO FONSECA

Uma das narrativas mais
festejadas do Festival do Rio
2019 (9 a 19 de dezembro), por
fluidez narrativa e por plena
acuidade com inquietações do
Brasil, a curta «Amnestia»,
sobre pedidos de desculpas às
vítimas da ditadura militar, foi
mais um dos gols contabilizados
no placar da cineasta carioca
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Susanna Lira contra a inércia
criativa do audiovisual e contra
o medievalismo que hoje
acossa as Américas. Este ano, a
documentarista emplacou um dos
maiores sucessos das longas de
não-ficção do cinema de seu país:
«Torre das Donzelas». Laureada
com o troféu Redentor de Melhor
Direção do Festival do Rio 2018
por este ensaio memorialístico
sobre a repressão às mulheres
militantes no regime militar dos
anos 1960 foi cercado de elogios
em várias línguas. Graças a ele,
Susanna virou um sinónimo
raro de “quantidade = qualidade”
nas telas do Brasil. A prolífica
produção de longas e séries da

diretora de «Damas do Samba» e
de «Mussum: Um filme do cacildis»
trilha uma progressão crescente
(e surpreendente) de excelência.
Laureado com o Prémio Especial
do Júri do Festival de Brasília,
«Torre das Donzelas» é um
comovente registro do reencontro
de ex-presas políticas, entre elas a
ex-presidenta Dilma Rousseff. Na
entrevista a seguir, à METROPOLIS,
Susanna disseca o que inquieta seu
olhar e fala sobre a importância do
ataque ao sexismo na arte.
Que novos projetos norteiam
sua produção neste momento
em que você celebra dois docs de
sucesso em circuito em seu país?

que queria ter voz e que deseja ir
além levando outras para serem
ouvidas juntas.
Qual é a dimensão política dos
teus filmes, em seu olhar sobre
o Brasil e em sua investigação
das afirmações femininas?
SL: Todos os meus filmes têm
sempre um viés político bastante
acentuado pelo olhar de um
mulher protagonista. E, apesar de
muitas conquistas, meus filmes
revelam um país extremamente
intolerante, misógino e machista.
Mas eu sempre procuro
personagens com posturas
propositivas. Sou uma cineasta
que escolhe temas difíceis, mas
não curto a narrativa "terra
arrasada". Acho que a denúncia
pura e simples não contribui, ao
contrário, muitas vezes banaliza.
Por isso, sempre busco filmar
personagens com propósitos e que
apontem caminhos. O cinema não
tem a obrigação de ter mensagem
e nem de mudar o mundo, mas eu
curto o fato do público sair dos
meus filmes com algum insight
depois de ter visto a história na
tela.
SUSANNA LIRA: Foi muito
importante ter lançado dois
documentários no circuito
de cinema nesse ano que foi
tão difícil para o audiovisual
brasileiro. Se o “fazer cinema”
é um ato de resistência, fazer
documentário para cinema
extrapola os limites de
resiliência. Ter dois filmes tão
vitoriosos em suas trajetórias
só me dá ânimo para
continuar e fazer ainda mais
e melhor. Em 2020 estarei
filmando «A Mãe de Todas as
Lutas», sobre a luta pela terra
no Brasil e um documentário
sobre o jogador Casagrande.

De que maneira o seu
recorte documental
sintetiza angústias da sua

geração? Que geração seria
essa? E o quanto de uma
voz autoral você acredita
já ter criado?
SL: Eu sempre filmei o que
me inquieta e me angustia
de ponto de vista político
e social. Tenho duas linhas
de trabalho que caminham
juntos: o cinema político
e o biográfico. Por ter
privilegiado o protagonismo
feminino em 90% do que
fiz até aqui, eu acredito que
pude reverberar um desejo
de visibilizar as lutas das
mulheres em vários fronts.
Mais do que ter uma voz
autoral, eu acho que consegui
trazer a voz delas para as
telas do cinema e TV. Eu sou
de uma geração de mulheres

Qual é o papel das narrativas
de TV, das séries, no teu
contexto de criação atual?
SL: Depois de ter feito quatro
temporadas da série de ficção
«Rotas do Ódio», eu caminho
na ficção com confiança e mais
conforto. O protagonismo
feminino ainda é uma questão
importante pra mim e tenho
escrito séries com temas
relacionados a crimes e a justiça
em que as mulheres são o centro
da ação. Além de influenciar na
minha criação, as narrativas das
séries me abrem janelas de temas
e dispositivos que posso usar nas
histórias que quero contar.
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Cerca de um ano depois, a
METROPOLIS voltou a entrevistar
o inconfundível Jerry O’Connell,
desta vez frente a frente. Numa
conversa animada, que durou cerca
de meia hora, o ator partilhou
o seu entusiasmo pelo sucesso
de «Carter» e por, imagine-se,
castanhas! De passagem por
Portugal com a mulher, a atriz
Rebecca Romijn (X-Men e «The

Librarians»), Jerry mostrou-se
encantado com o nosso país e,
num “brain storming” inesperado,
idealizou-se um reality TV para o
parceiro “solteirão” Kristian Bruun
(«Orphan Black»).

ENTREVISTA SARA QUELHAS
FOTOGRAFIA ANA LUÍSA FIGUEIREDO

A julgar pelas redes sociais,
andas encantado com
Portugal…
JERRY O´CONNELL: É incrível!
A História é alucinante,
mas as pessoas também são
espectaculares.
Vi que adoraste castanhas! Até
circula um vídeo por aí…
JC: Foi muito divertido. Há dois
dias fui ao Festival da Castanha em
Marvão! Portanto, pode-se dizer
que só tenho comido castanhas nos
últimos três dias. É simplesmente

belíssimo, a calçada, os “pastel
de nata” [diz em português,
calmamente]. É espectacular, é
mesmo.
Vamos lá falar de «Carter». A
tua personagem agora é um
detetive privado e a série está
mais divertida do que nunca.
Sentes que está a ganhar uma
“vibe” de «Knight Rider» ou
«Magnum P.I.»? Até tens o
teu próprio “signature car”!
JC: Acho que os argumentistas
perceberam que podíamos ter

algo mais divertido se eu fosse
um detetive privado. Podíamos
ter casos diferentes, coisas novas.
Quando estava a trabalhar apenas
com a Polícia, era mais com
homicídios e assim… Não queria
ser apenas o Horatio Caine de
«CSI: Miami», queria alargar mais
o foco. Queria ser um detetive
privado ou algo parecido. Então
esta temporada é hilariante, até
porque me permite representar
em frente a outras personagens,
enganá-las, já que o superpoder do
Carter é que ele é um ator, certo?
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E quando falamos do Caine ou do
Chuck Norris, eles simplesmente
não se vão disfarçar nem trabalhar
sob disfarce. Só o Harley Carter
consegue isso.
Quando falámos há um ano,
disseste que se a série ganhasse
uma segunda temporada, o
Carter teria a possibilidade de
ser várias personagens. Agora
estamos a testemunhar isso…
Torna o teu trabalho de ator
mais fácil ou mais difícil?
JC: Torna-o sem dúvida mais
divertido. É um pouco mais
difícil, porque, por exemplo, esta
temporada interpretei um idoso e
tive de pôr uma peruca de careca
e, para isso, estava sentado três
horas. Tinha de acordar às 4!
Era demasiado cedo, pode dizerse que era mais difícil. Mas a
verdade é que foi mais divertido.
Até porque não é como se fosse
o Christian Bale a interpretar
uma personagem… não tem de
ser perfeito. Pode ser um pouco
desajeitado e é hilariante.
O Carter tem um método
especial. É como a Sam (Sydney
Tamiia Poitier) diz, não é
comum mas funciona. Sentes
que estás a gozar, no bom
sentido, com todas as séries
procedurais?
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JC: Com todinhas. Cada uma delas.

É tão divertido! Na verdade, não é
no bom sentido: queremos mesmo
gozar com elas.
E tu incluis isso na série.
Lembro-me de uma frase do
Carter, “ah, se isto fosse uma
série”…
JC: Sim! Há demasiadas séries que
são crimes procedurais. Temos de
gozar com elas agora!
Porque temos a sensação de que
são demasiado iguais…
JC: Sim. Na verdade, estamos a
fazer um favor ao mundo ao gozar
com todas essas séries [risos].
Nesta temporada temos um
novo chefe. Podes falar um
pouco sobre isso?
JC: Bem, ele… o nome dele é Lyriq
Bent, é um ator incrível. Ele é,
como é que dizem aqui? [Com
ajuda] “Mais ‘nito, bonito”. Ele e
a Sydney (Sam) vão aproximar-se
e isso deixa-me cheio de ciúmes.
É muito engraçado. Ele é uma
excelente pessoa, divertimo-nos
muito. Ele é muito muscular…
Como é que posso dizer em
português? É “musculado” e eu
treinei com ele algumas vezes.
Numa dessas vezes, não fui capaz
de levantar os meus braços na
semana seguinte! [risos] Mas ele é

um bom amigo e passámos bons
momentos, é uma excelente adição
à série. Ajuda ter um grande ator
como o Lyriq, ou a Sydney, porque
dão suporte à série. As partes
sérias são mais autênticas e as
partes mais divertidas também
são mais divertidas. É uma ajuda
enorme, estou muito agradecido
por isso.
Gostava de falar um pouco
mais sobre o Lyriq. Porque, no
início, o Carter acabava por
ser aquele que estava a tentar
pertencer a um lugar novo e
desconfortável. Dito isto, foi
fácil para o Lyriq integrar a
dinâmica estabelecida?
JC: Sim, somos muito amigáveis.
E eu sou o “patrão”! Sou o Carter
e adoro pessoas novas, gosto de
receber muito bem. É curioso.
Quando era um ator jovem,
se participasse numa série e
as pessoas não fossem muito
amigáveis… bem, não quer dizer
que fossem necessariamente
antipáticas, mas o processo de
trabalho de algumas pessoas
é menos amigável. É trabalho,
percebes? Mas lembro-me de
pensar: se alguma vez for o chefe,
se alguma vez for a estrela, vou ser
muito amigável para toda a gente.
E agora posso concretizar essa
vontade. Sou amigável para todos,
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então somos todos amigáveis uns
com os outros. Espero que não
tenha soado mandão… É mesmo o
que sinto.
O David Arquette participa
no terceiro episódio e faz dele
próprio…
JC: Viste o episódio? Achaste
divertido?
Sim, sem dúvida. O que podes
dizer sobre essa experiência?
JC: Foi espectacular ter lá o David
Arquette. Em primeiro lugar,
quando era mais novo, há 23 anos,
fiz um filme como ele.
O «Scream 2» (1997)?
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Sim! 23 anos! Aposto que ainda
nem tinhas nascido…
Já, já…
JC: [risos] Ok, ok. Aprendi tanto
com ele, observei-o. Ele está
tão livre enquanto trabalha, as
suas expressões, o seu processo.
Enquanto ator, sobretudo quando
era mais novo, era muito consciente
de mim próprio. E ele simplesmente
não queria saber, o que me deixava
maravilhado. Aprendi muito com
ele. Então quando se escreveu
um papel para alguém que iria
substituir o Carter na série dele,
disse logo que tinha de ser o David.
Nem acreditei quando ele disse que
sim! Mas ele é um tipo incrível, foi

mesmo divertido trabalhar com ele.
Não estava nada à espera da
piada com a ex-mulher dele, a
Courteney Cox («Friends»)…
JC: Certo? [Risos] Isso foi
acrescentado pelo nosso
argumentista. Estava um pouco
nervoso por pedir ao David para
dizer essa frase, não o queria
ofender. Mas sinto-me muito
seguro perto dele e vice-versa.
Considero que é um dos atores
dinâmicos mais divertidos por
aí, faz-me rir imenso. E ele é um
wrestler, sabias? Nos Estados
Unidos, ele faz wrestling!
Não percebi que fosse algo tão

sério…
JC: Não, não, ele é mesmo um
wrestler. Está tão musculado
agora, é de loucos! Está mesmo em
boa forma!
A certa altura nesse episódio,
ele fala sobre a “era dourada”
da televisão. A verdade é que
assistimos a isso, com muita
competição, muitas séries, mas
muitas acabam por nem passar
da primeira temporada. Qual
acreditas que é o segredo para
o sucesso de «Carter»?
JC: Não sei. Acho que tem a ver
com o facto de «Carter» gozar
com os outros procedurais. Até a
nível internacional com o AXN…

Também temos muitas séries
desse género a sair dos Estados
Unidos. Gozamos com todas,
enquanto ao mesmo tempo
também somos um procedural.
Muita gente gosta deste tipo
de fórmula: há um cadáver,
encontras muitos suspeitos,
acaba por ser aquele de quem não
desconfiavas. Mas no processo
vamos gozar com todas as séries
de TV a que já assististe [risos].

agora do que sentias, por
exemplo, com «A Patologista»
[Crossing Jordan, no original]?
JC: Não sinto pressão porque não
é esse o meu trabalho. Outras
pessoas se vão preocupar com
isso. O meu trabalho é apenas
ir lá e passar um bom momento
com o David Arquette. Por isso é
que é divertido ser ator: alguém
te penteia, só tens de parecer
minimamente bem, dormir um
pouco e divertir-te [risos].

Com os serviços de streaming
e a globalização das séries,
não chega ter bons resultados
nos Estados Unidos ou no
Canadá. Sentes mais pressão

Com esta tour de imprensa,
tens a oportunidade de
conhecer pessoas de outros
países. Tens sentido que as
pessoas estão a gostar da
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tua série? Como tem sido a
experiência?
JC: Sim, estou maravilhado. A
primeira noite em Portugal, nem
podia acreditar. Fui a uma pequena
localidade chamada Marvão, que é
belíssima. E mal cheguei lá, alguém
me pediu uma selfie! Não achei
possível.
Temos três séries contigo a
serem emitidas em Portugal:
«Carter», «A Teoria do Big
Bang» e «A Patologista»…
JC: Isso é de loucos! E o «Carter»
goza com «A Patologista», que foi
um procedural que fiz durante seis
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anos. Fiz 120 episódios de “aqui
está o cadáver, vamos conhecer
os suspeitos”. Era o polícia, estava
sempre a interrogar pessoas,
sempre o mesmo. Na sala de
interrogatório, tinha sempre uma
fotografia, a apontar para os maus
da fita: “olha para esta foto!”,
percebes? A provocá-los… Tem
piada.
Brincas bastante com os
detetives da TV, o Nathan
Fillion, de «Castle», é um
deles…
JC: Sim, estamos sempre a gozar
com o Nathan Fillion. «Castle»

é o melhor de todas as séries
procedurais, e ele está sempre
incrível. Mas fazemos uma piada
sobre ele em quase todos os
episódios. Isso é apenas porque
temos inveja do sucesso dele! [risos]
Sempre que tenho dúvidas sobre
como um procedural é feito, ligo
à minha colega do AXN, a Stana
Katic: “Stana, como farias isto em
«Castle»?”, e ela responde-me. A
terceira temporada de «Absentia»
está quase aí, é uma série muito
boa.
A tua mulher participou no
final da primeira temporada de

«Carter». Como foi?
JC: Foi muito divertido. Em
primeiro lugar, eu e a minha
mulher adoramos trabalhar juntos.
Passamos bons momentos. Quer
dizer, eu gosto imenso dela, mas
também acho que é uma grande
atriz, faz-me rir muito. Adoro
trabalhar com ela.
Vamos vê-la novamente?
JC: Sabes, na segunda
temporada não, porque… não lhe
conseguíamos pagar, era muito cara
[risos]. Não, simplesmente a série
não foi nessa direção. A temporada
acaba por se tornar mais um

triângulo amoroso entre mim, a
Sydney e o Lyriq.
E a Delilah (Naomi Snieckus)
[que tem uma “crush” por
Carter]?
JC: E a Delilah, sim! [Continua]
O que é realmente hilariante é
que os nossos argumentistas,
quando trouxeram a minha mulher
disseram “ok, a tua mulher vai
ser a argumentista do teu TV
show em Hollywood. E vamos ter
um assassino em série na cidade
porque ela escreveu uma minissérie
sobre serial killers e vai ajudar-te
a encontrá-lo”. «Carter» é muito

divertido neste sentido, da forma
como usamos a indústria do
entretenimento para resolver casos.
Faz-me rir bastante.
Também és um produtor.
Estás envolvido em decisões
importantes da história?
JC: Eu sei que é suposto dizer que
sim, que estou muito envolvido
na série. Em primeiro lugar, estou
velho – quando ficas mais velho,
simplesmente fazem de ti o chefe,
percebes? És um dos chefes, e eu
passo muito tempo no set. E muitos
dos nossos produtores não podem
estar lá, porque estão a escrever, a
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editar ou a preparar algo. Há muita
preparação por detrás de uma série,
então acabo por ser um produtor no
set. Nunca seria capaz de gritar…
Quer dizer, simplesmente não
sou um bom chefe, não consigo
gritar com ninguém. Aliás, sou um
produtor terrível, não sou duro o
suficiente. Sou mesmo mau como
produtor [risos]. Mas eu posso
dizer: “vamos lá apressar isto,
quero ir para casa ver o Cristiano
Ronaldo na televisão!”, portanto é
esse o meu papel. No entanto, acho
mesmo que quando fazes um certo
número de séries, os teus agentes
começam “e tens de torná-lo um
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produtor”. Acho que é assim que
acontece, e sei que não era assim
que devia responder. Devia dizer “é
esta a visão que temos”. Mas esta é
a verdade [risos].
Há um ano, perguntei-te se
gostavas de escrever ou realizar
e disseste que eras demasiado
preguiçoso. Mudou alguma
coisa?
JC: Sim, um pouco. Sempre realizei
um pouco de televisão; realizei
há uns anos uma série chamada
«Infiéis» [emitida em Portugal
pelo AXN White]. Estou sempre a
tentar realizar mais, divirto-me

muito a fazer isso. Para mim, a
parte divertida é trabalhar com
atores. Quando se trabalha em
TV o mais importante é o ator, as
suas relações e como interagem
entre eles. Se estiverem a passar
um bom bocado, isso transparece,
chega às pessoas que estão a
assistir. E acho que quando vês
«Carter» podes dizer que nos
divertimos, e o realizador é muito
responsável por isso. Tive muito
realizadores incríveis a trabalhar
comigo, trabalhei com o Rob
Reiner no «Conta Comigo» (1986),
o Brian De Palma no «Missão a
Marte» (2000)… Trabalhei com

realizadores excelentes e tive
experiências muito boas. Trabalhei
com o Cameron Crowe!
O Kristian Brunn [Dave] era um
“sidekick” em «Orphan Black».
Agora também e brincam com
isso em «Carter»…
JC: Sei que brincamos com
isso, mas ele é tudo menos um
“ajudante”. Tem episódios muito
importantes este ano, adoro
trabalhar com ele, é um amigo
muito próximo. Acabou de fazer
40 anos, estava em Los Angeles e
preparámos uma festa surpresa!
Apanhámo-lo mesmo, não estava

nada à espera! Falo com ele por
mensagem todos os dias, é um dos
meus amigos mais chegados. Temos
uma relação ótima, ele é muito
divertido.
Só o conheceste em «Carter»?
JC: Sim, conheci-o no primeiro dia
de «Carter». Quer dizer, eu assisti a
«Orphan Black» e achei que ele era
excelente. É uma série incrível, ele é
um ótimo ator e muito divertido. É
solteiro, apesar disso! Temos de lhe
arranjar uma namorada! Temos de
o trazer a Lisboa e encontrar uma
namorada! Ele é super solteiro! Está
sempre a ter o coração partido ou
a chorar por uma ex-namorada…

Temos de lhe encontrar uma
namorada. A sério, na terceira
temporada a minha maior
preocupação vai ser a vida amorosa
do Kristian e se conseguimos
ajudá-lo a encontrar o amor!
Sempre podes fazer um reality
TV sobre isso…
JC: É mesmo isso que devíamos
fazer, tens toda a razão! Temos de
fazer isso. Devíamos falar com o
AXN. Vai chamar-se “The Brunn
Bachelor”. No “Bachelor” eles dão
uma rosa, mas nós podíamos dar
uma castanha a quem ele escolher…
ou um “pastel de natal”! [risos]
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THE WITCHER

A VITÓRIA DO RESPEITO AOS FÃS
Nada temam: a adaptação
protagonizada pelo “Super-Homem”
Henry Cavill convence na sua
primeira temporada, já disponível na
Netflix. SARA QUELHAS
Na era da massificação de conteúdos,
há cada vez mais recriações de livros
e filmes no pequeno ecrã, seja a
história original ou spin-offs, mas,
como bem sabemos, a moda nem
sempre é sinónimo de qualidade.
Perante o desafio de adaptar uma
história que já tem vida própria,
os criadores podem escolher entre
dois caminhos: criar um universo
próximo dos fãs que já existem ou
adaptá-lo para que agradem a um
público mais alargado. Nenhuma
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opção é, todavia, garantia de sucesso.
No caso de «The Witcher», a criadora
Lauren Schmidt parece ter seguido
a primeira opção, pelo que é sem
surpresa que encontramos reações
tão diferentes à narrativa, do 8 ou 80.
Quem não tem o contexto dos jogos,
terá certamente um caminho mais
longo a percorrer para perceber – e
eventualmente gostar – da história
de Geralt (Cavill) e companhia,
sendo que os fãs dos videojogos e das
obras de Andrzej Sapkowski podem
finalmente respirar de alívio: há
muito respeito por eles. A série da
Netflix tem qualidade e promete ser
uma das referências do serviço de
streaming nos próximos anos.
Mas atenção: é preciso ver «The

Witcher» sem ideias preconcebidas
ou reservas para o risco. A trama do
“witcher” Geralt não segue a norma
e mistura as suas três storylines
principais, ainda que elas não
habitem o mesmo espaço temporal.
A revelação prévia deste “truque”
da narrativa ajuda a perceber o que
vai acontecendo no pequeno ecrã,
sobretudo para quem desconhece
o universo dos jogos. Geralt, Ciri
(Freya Allan) e Yennefer (Anya
Chalotra) são as figuras centrais da
história, sendo que a sua ligação vai
sendo desmistificada ao longo do
tempo, sem pressas e com o devido
contexto.
Entre o combate a monstros,
ou humanos que se comportam

monstruosamente, e a promessa de
um destino que nem sempre é claro,
a personagem de Cavill vai crescendo
e a própria série segue-lhe os passos.
O protagonista, aliás, remete-se por
diversas vezes a um segundo plano,
para que a restante narrativa possa
crescer e fortalecer-se, sobretudo a
“história de origem” de Yennefer,
o patinho feio que vira cisne. As
mensagens vão sendo transmitidas,
de forma mais ou menos clara, para
que o público vá percebendo o que
motiva as personagens e o que nos
espera – claro que quem já conhece a
história tem a vida facilitada.
Um dos pontos altos de «The
Witcher» – e que certamente
provocava vários calafrios de

antecipação aos fãs – passa pelas
cenas de ação, cujas coreografias e
realização já têm merecido vários
elogios da crítica e da audiência. Sem
“show off” em demasia e de forma
competente, Geralt vai combatendo
os obstáculos que se atravessam no
seu caminho, com maior ou menos
espectacularidade. Destaque para a
presença de Renfri (Emma Appleton)
que, apesar da sua curta passagem,
ilustra muito do que representa
o universo criado por Sapkowski,
nomeadamente no que diz respeito
às profecias e à liberdade de escolha
(ou falta dela).
Embora seja uma tendência
recorrente, já que cada nova
série de grande envergadura

tenta ocupar o trono agora vazio,
comparar a história de Geralt a «A
Guerra dos Tronos» é prematuro
e injusto. Tal não significa que
«The Witcher» não tenha espaço
para crescer e se afirmar como
uma das séries mais populares da
nova década que agora arranca,
mas a colocação de expetativas
demasiado altas é um peso que
acarreta uma responsabilidade
nem sempre alcançável. Resta
perceber se as próximas temporadas
vão ter capacidade de alavancar a
série, depois de oito episódios de
contextualização. Os primeiros
sinais deixam-nos optimistas.
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GENTLEMAN JACK
«Gentleman Jack» é uma série escrita
por Sally Wainwright – vencedora
do BAFTA com «Happy Valley»
(2014) e «Last Tango in Halifax»
(2012) –, uma brilhante showrunner
que tem a sua carreira alicerçada
em fortes personagens femininas.
«Happy Valley» combinava o diaa-dia de uma agente de polícia
numa província empobrecida de
Inglaterra, numa região consumida
pela mesquinhez, a droga e o crime.
No meio deste poço de terríveis
vicissitudes encontrávamos a nossa
heroína, uma mulher com um
carácter forte mas em constante
turbulência entre o dever e a família.

140

METROPOLIS JANEIRO 2020

Sally Wainwright cresceu em
Halifax, tal como a figura real
que é retratada na sua nova série.
Este projecto esteve na sua mente
desde o início dos anos 2000. A
superprodução entre a HBO e a
BBC, traz aos ecrãs a figura de
Anne Lister, uma latifundiária da
burguesia de Halifax em 1830.
Uma mulher extremamente
inteligente, multifacetada, muito
viajada e curiosa pelo mundo à
sua volta. Alguém que desafiava
as convenções da época. A série
inspira-se nos diários deixados
por Anne Lister, os mesmos estão
depositados na biblioteca de Halifax
desde 2011. Segundo a UNESCO,

são considerados um importante
documento da História inglesa. Os
diários que estiveram em segredo até
1980, contêm descrições em código
das relações amorosas de Anne com
outras mulheres. A série encontra
paralelismos na actualidade ao
abordar os desafios da sexualidade e
a igualdade entre géneros.
A narrativa tem um ritmo
impressionante, os cenários são
envolventes e as interpretações são
de topo, num elenco com a qualidade
e a exigência britânica, sendo
liderado por Suranne Jones no papel
de Anne. A actriz britânica tem uma
actuação rigorosa do ponto de vista

emocional e físico. A personagem é
expressiva nos movimentos e nas
suas falas, os seus diálogos na série
são um puro deleite, com muitas
falas a saírem directamente dos
diários. A personagem interpretada
por Suranne Jones é contraditória.
Apesar de exteriorizar uma aura
de convicção, descobrimos no seu
interior uma alma complexa e
carregada de dilemas existenciais
espelhados nos conflitos entre a sua
determinação e a sociedade rural da
época.
O registo vai muito além de
apenas um romance ou um drama
tradicional – veja-se a quebra do

espaço entre a performance e o
espectador no derrube da quarta
parede. As tramas paralelas invocam
a inspiração da criadora, Sally
Wainwright, com algum mistério
e conflitos corporativos na corrida
ao carvão em tempo da Revolução
Industrial britânica a apimentar a
trama central: a relação entre Anne e
Ann Walker. A actriz Sophie Rundle
interpreta a frágil Ann Walker, que
tem o seu coração dividido entre a
pressão social e o amor por Anne, um
papel igualmente intrincado. Sophie
Rundle continua o seu crescimento
na televisão, agarra-nos com a sua
interpretação transformando-se
de uma jovem apaixonada em uma

mulher madura, plena dor de tanto
sofrer pela sua paixão.
«Gentleman Jack» confirma o
génio criativo de Sally Wainwright
numa série de oito episódios com
a chancela da HBO e da BBC que
voltam a unir esforços para produzir
um sofisticado drama de época,
género que raramente se torna
negro ou arrisca ultrapassar as
corriqueiras convenções deixando
uma mensagem forte e actual aos
espectadores no retrato da pioneira
Anne Lister. «Gentleman Jack» está
disponível na HBO Portugal.
JORGE PINTO
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Perante tanta oferta, entre os canais do cabo e os
serviços de streaming, não há agenda que aguente.
Para facilitar a escolha, a revista METROPOLIS
destaca as séries a não perder em janeiro, não se
responsabilizando pelas poucas horas dormidas de
quem aceitar esta empreitada…
SARA QUELHAS
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MR MERCEDES
AXN NOW
A história de Stephen King provoca calafrios desde o primeiro episódio, no qual um homem misterioso num Mercedes atropela uma multidão que
aguarda o início de uma Feira do Emprego. A plataforma A XN Now já tinha sido o palco da estreia
da série em Portugal, que em janeiro regressa para
uma segunda temporada. Agora, a trama revela
uma maior dimensão sobrenatural, que adensa o
mistério em torno do confronto épico entre as personagens de Brendan Gleeson [foto] e Harry Treadaway.
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ENFRENTAR O GELO
NETFLIX
Kaya Scodelario é Kat Baker, uma promissora patinadora profissional, que vê um acidente ameaçar
a sua caminhada Olímpica. Entre o medo, as expetativas dos outros e o azedume da concorrência,
Kat tenta encontrar o equilíbrio – aparentemente
impossível – entre a família, a carreira e o seu bem-estar. Ganhar tudo ou perder tudo: «Enfrentar o
Gelo» traz à luz da ribalta o drama do nem sempre
positivo mundo da competição, numa espécie de
homenagem moderna ao caso que inspirou «Eu,
Tonya» (2017).

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

MESSIAH
NETFLIX
Ainda no rescaldo da polémica em torno da Porta
dos Fundos, a Netflix lança uma série que segue a
história de um possível novo Messias. Será ele o
salvador ou um impostor? A personagem de Mehdi
Dehbi, conhecido de «Tyrant», move-se entre zonas
de conflito e consegue convencer multidões das
suas intenções, defendendo que apenas transmite a mensagem de Deus. Mas Eva Geller (Michelle
Monaghan) não parece totalmente convencida da
autenticidade destes acontecimentos e investiga o
jovem misterioso. Estreia a 1 de janeiro.

THE FEED
AMC
Os perigos da tecnologia voltam a reunir todos
os males em «The Feed» [foto], com estreia marcada para 2 de janeiro no AMC. David Thewlis,
Guy Burnet e Michelle Fairley estão entre o elenco principal, que ilustra a história em ruína da
família Hatfield. Um dispositivo alocado no cérebro é um sucesso, até que cai nas mãos erradas
e se revela um perigo até então inimaginável. As
ameaças à privacidade e ao próprio bem-estar das
pessoas lançam o caos e ninguém parece estar a
salvo.
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DRÁCULA
NETFLIX
Os cr iadores de «Sherlock», Mark Gatiss e Steven Mof fat, são os homens por detrás da nova
adaptação da histór ia de Bram Stoker, que
encontra novo protagonista em C laes Bang
[foto], que recentemente v imos em «T he A ffair». A minissér ie é composta por apenas três
episód ios, mas a sua estr utura e responsáveis
tem reunido a lg uma cur iosidade. Estreia d ia 4
de janeiro.

146

METROPOLIS JANEIRO 2020

MANIFEST
HBO
A temporada inicial surpreendeu e atraiu uma considerável legião de fãs, que poderão continuar a acompanhar a trama na HBO. O mistério está longe de
encontrar um desfecho e, ainda a recuperar de um tiroteio, a família Stone depara-se com um desafio maior
do que nunca. Josh Dallas parece ter encontrado novo
“conto de fadas” após o final de «Once Upon a Time»,
com o seu Ben a, ainda assim, estar longe de encontrar
um final feliz. Também Michaela (Melissa Roxburgh)
tem um caso penoso em mãos… A partir de 7 de janeiro.

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

DEPUTY
FOX
Esteve em Por tuga l em 2019 no lançamento da
HBO no nosso país e, depois de uma temporada bem conseg uida em «Tr ue Detective», Stephen Dor f f é o homem por detrás do d istintivo
em «Deput y », uma das apostas for tes da FOX
no novo ano. Longe de ser o cand idato idea l
para o cargo, revela-se uma autêntica “pedra
no sapato” para os cr iminosos e também para
os políticos cor r uptos.

THE OUTSIDER
HBO
Uma das principais estreias do arranque do novo ano
vem de um lugar-comum. Stephen King é, sem qualquer dúvida, um dos autores mais adaptados ao pequeno e grande ecrã na contemporaneidade e é de uma
das suas obras que nasce uma das primeiras apostas
da HBO em 2020. A minissérie «The Outsider» [foto]
arranca no dia 13 de janeiro, e tem como tema central
a investigação de Ralph Anderson (Bem Mendelsohn),
que tem em mãos o homicídio de uma criança e um
suspeito improvável: Terry Maitland (Jason Bateman).
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THE NEW POPE
HBO
Depois de ter sido o “Young Pope”, Jude Law está
de volta no spin-off de Paolo Sorrentino, na excelente companhia de John Malkovich, com arranque marcado para 14 de janeiro. Na sequência de
uma primeira temporada muito ousada e promissora em 2016, Sorrentino sobe a parada e coloca
Papa contra Papa, com o “novo Papa” João Paulo
III assumir a liderança perante a queda anunciada da personagem de Law. O problema é que este
consegue sobreviver e fica a pairar, qual fantasma,
sobre o Vaticano…
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FOSSE/VERDON
HBO
Estreou em terras do “Tio Sam” em abril e chega finalmente a Portugal pelo catálogo da HBO, a 15 de janeiro. Entretanto, «Fosse/Verdon» [foto] saiu vencedora
de quatro Emmys, com três categorias técnicas e o prémio de Melhor Atriz em Série Limitada para Michelle
Williams, pela sua interpretação de Gwen Verdon. A
minissérie retrata a relação romântica e conflituosa
entre o coreógrafo Bob Fosse (Sam Rockwell) e a talentosa Verdon, entre o caos da criação artística e os
desígnios de um destino nem sempre risonho…

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

SEX EDUCATION
NETFLIX
Um dos sucessos da Netflix em 2019 está de volta a 17
de janeiro para uma segunda temporada. «Sex Education», que tem Asa Butterfield e Gillian Anderson nos
principais papéis, retrata a história de uma psicoterapeuta sexual e do seu filho, que encontra a popularidade ao ajudar os colegas com os seus dilemas sexuais.
A série promete trazer temas mais polémicos do que
nunca, com Otis (Butterfield) a descobrir também mais
sobre a sua própria sexualidade, ao mesmo tempo que
novas personagens e problemas “abanam” a narrativa.

AVENUE 5
HBO
Depois de «Veep», o seu criador presenteia-nos com
«Avenue 5» [foto], que traz Hugh Laurie, o eterno House, como capitão Ryan Clark. Ao contrário do icónico
médico, Laurie é agora uma figura bem-disposta, responsável pelo comando de um cruzeiro espacial de
luxo. O ambiente de descontração do veículo depressa
eclipsa, quando a aparente viagem de sonho se transforma em pesadelo, e todos entram em pânico. Destaque ainda para a presença no elenco de Josh Gad, Zach
Woods e Lenora Crichlow. Estreia dia 20 de janeiro.
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RAGNAROK
NETFLIX
Após o sucesso estrondoso de «Dark», a Dinamarca tem nova série pronta a estrear na
Netf li x. «R agnarok» ilustra aquilo a que os
nórdicos chamam ao Apocalipse – com as mudanças climáticas vertiginosas a anunciarem
um fim demasiado próximo. Ao mesmo tempo
que os jovens se sobressaltam, um deles acredita ter adquirido os poderes dignos de um deus,
o que poderá mudar completamente as “regras”
do jogo. E mais descobrem poderes à altura dos
deuses nórdicos…
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MIRACLE WORKERS
HBO
A antologia protagonizada por Daniel Radcliffe e
Steve Buscemi [foto] está de regresso para uma
segunda temporada, onde o seu elenco principal
volta a marcar presença, mas com personagens
diferentes. A nova incursão narrativa localiza-se
na era medieval, sendo que um predestinado Radcliffe, herdeiro ao trono, não revela muito jeito
para liderar a realeza. O que, em contrapartida,
fortalece a vertente cómica. Uma trama sobre
amizade, laços familiares e, sobretudo, a capacidade de escapar com vida!

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

LINCOLN RHYME: CAÇA AO COLECIONADOR
AXN
O AXN entra em 2020 com o pé direito, com a estreia
de «Lincoln Rhyme: Caça ao Colecionador», cujo primeiro episódio vai para o ar a 28 de janeiro. Referência
no que às séries “procedurais” diz respeito, o canal volta a apostar no género e traz Russell Hornsby, velho
conhecido de «Grimm», e Arielle Kebbel em destaque.
Esta dupla improvável vai tentar travar um criminoso inteligente e calculista, que tem estado à frente das
autoridades em todos os momentos. A história já tinha inspirado «O Coleccionador de Ossos» (1999), com
Denzel Washington e Angelina Jolie.
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NETFLIX PORTUGAL 3 DE JANEIRO

LEI & ORDEM: UNIDADE ESPECIAL
FOX LIFE 6 DE JANEIRO TEMPORADA 21

BULL

FOX LIFE 7 JANEIRO TEMPORADA 4

TITANS

NETFLIX PORTUGAL 10 JANEIRO TEMPORADA 1

MY DAD WROTE A PORNO
HBO PORTUGAL 11 DE MAIO

WISTING

AMC 14 DE JANEIRO

GRANDE AND FRANKIE

NETFLIX PORTUGAL 15 DE JANEIRO TEMPORADA 6

MENTES CRIMINOSAS

AXN 15 DE JANEIRO TEMPORADA 15

ARES

NETFLIX PORTUGAL 17 DE JANEIRO

BLUE BLOODS

FOX CRIME 17 DE JANEIRO TEMPORADA 10

O CAIS

HBO PORTUGAL 17 DE JANEIRO TEMPORADA 2

CALMA, LARRY

HBO PORTUGAL 20 DE JANEIRO TEMPORADA 10

MIDSOMER MURDERS

FOX CRIME 21 DE JANEIRO TEMPORADA 21

THE MAGICIANS

SYFY 23 DE JANEIRO TEMPORADA 5

AS ARREPIANTES AVENTURAS DE SABRINA: PARTE 3
NETFLIX PORTUGAL 24 DE JANEIRO

BABYLON BERLIN

HBO PORTUGAL 24 DE JANEIRO TEMPORADA 3

9-1-1: LONE STAR
FOX LIFE 27 DE JANEIRO

BOJACK HORSEMAN

NETFLIX PORTUGAL 31 DE JANEIRO TEMPORADA 6 (PARTE B)
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6 UNDERGROUND
TÍTULO ORIGINAL

6 Underground
REALIZAÇÃO

Michael Bay
ELENCO

Ryan Reynolds
Mélanie Laurent
Manuel Garcia-Rulfo
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

127'
ANO

2019

Muito acontece em «6 Underground», mas isso não
é necessariamente bom. Na história, pessoas muito
diferentes entre si juntam-se por uma causa comum
e tornam-se agentes especiais e fora do sistema. Cada
um foi escolhido não apenas pelas suas competências
específicas, mas pela vontade de apagar o seu passado
e mudar o futuro. Os seus nomes verdadeiros não são
conhecidos entre si, sendo-lhes apenas atribuído um
número.
Este é o segundo filme da Netflix com o orçamento mais
elevado, até à data, seguindo-se apenas a «O Irlandês». E
tal só é digno de nota porque, efetivamente, é bastante
evidente no filme. Recheando a obra de muitos efeitos
especiais e espetáculo visual, Michael Bay distrai o
espectador com muitas cenas de perseguição, cenas de
luta corpo-a-corpo e paisagens de tirar o fôlego, mas

a história e as complexidades intrínsecas dos
personagens não ganham tanto destaque.
A narrativa é também, na maior parte das
vezes, previsível, não havendo muito lugar
para surpresas. Porém, alguns momentos da
história são pontilhados com algum humor,
bem conseguido sobretudo através do timing
acertado dos atores. Com personagens um pouco
superficiais, não há muito espaço para os atores
explorarem o seu potencial, e nem Ryan Reynolds
consegue escapar ao marasmo. «6 Underground»
mostra competência nas suas de ação, com alguma
violência gráfica à mistura, sendo o típico filme de
ação que consegue entreter, mas que acaba por não
ficar na memória.
TATIANA HENRIQUES
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A OVELHA CHONÉ
- O FILME:
A QUINTA
CONTRA-ATACA
TÍTULO ORIGINAL

A Shaun the Sheep Movie:
Farmageddon
REALIZAÇÃO

Will Becher, Richard Phelan
ELENCO

Justin Fletcher
John Sparkes
Chris Morrell
ORIGEM

EUA | Reino Unido | França
DURAÇÃO

86’
ANO

2019

Eis a arte do stop motion na sua expressão mais viva
e criativa. Se dúvidas houvesse sobre a qualidade e
mestria das produções Aardman, «A Ovelha Choné - O
Filme: A Quinta Contra-Ataca» está aí para provar que
o cinema de animação ainda é concebível nesse registo
especial, difícil de alcançar, destinado tanto a crianças
como a graúdos. Isto, entenda-se, não no sentido dos
pais que acompanham os filhos, mas na aceção do gosto
adulto por um cinema que conserva um certo requinte
e sabedoria artesanal. Os estúdios britânicos que nos
deram «Wallace & Gromit» e «A Fuga das Galinhas»
continuam a marcar pontos num modo de produzir
diversão cujo espírito inventivo não tem par nas mais
recentes animações chegadas às salas - ou mesmo no
ano todo.
Com origem na oscarizada curta-metragem «A Close
Shave» (1995), de Nick Park, a ovelha Choné surgia
no universo da dupla Wallace & Gromit como uma
pequena heroína, comilona e silenciosa, pronta para
qualquer peripécia. O sucesso dessa primeira aparição
foi tal que ofuscou o próprio carisma dos protagonistas,
dando azo a uma série televisiva internacionalmente
popular - «Shaun the Sheep» - e mais tarde, em 2015,
à correspondente longa-metragem para cinema.
A sequela que agora se apresenta amplia de forma
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substancial o ponto de mira do filme anterior: se o
primeiro definia a descoberta da cidade como recreativo
contraste com o sossego campesino da propriedade de
Mossy Bottom, «A Quinta Contra-Ataca» vai buscar
inesgotável inspiração ao departamento da ficção
científica para regar a aventura conjunta da ovelha
Choné com uma criança alienígena (versão fofinha
do extraterrestre de Spielberg) de graça galáctica.
«Encontros Imediatos do Terceiro Grau», «2001:
Odisseia no Espaço», «O Primeiro Encontro», «Ficheiros
Secretos», «Alien - O Oitavo Passageiro», «Sinais», «E.T.
- O Extraterrestre»... muitas são as referências com que
o filme de Will Becher e Richard Phelan brinca, em jeito
de homenagem entusiasta.
Verdadeira estrela do cinema mudo, com laivos de
Buster Keaton e Charlie Chaplin, a ovelha Choné tem
tudo o que muitas vezes falta na linguagem universal
da animação: simplicidade, humor inteligente e
coração. São estes os três ingredientes que compõem
uma “odisseia” de figuras de plasticina manuseadas
pela imaginação mais enérgica. Tirando «Toy Story
4», que será o rei das produções animadas deste ano,
não houve nada tão brilhante, terno e efervescente
como «A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca».
INÊS N. LOURENÇO

A BELLE ÉPOQUE
TÍTULO ORIGINAL

La Belle Époque
REALIZAÇÃO

Nicolas Bedos
ELENCO

Daniel Auteuil
Guillaume Canet
Doria Tillier
ORIGEM

FRANÇA
DURAÇÃO

115’
ANO

2019

Pergunta: se fosse possível reviver uma qualquer
época da história da Humanidade, qual escolheria?
Entrar no atelier de Rubens em Antuérpia e
encomendar uma pintura? Fazer parte da corte de
Luís XIV? Ser um agente infiltrado durante a Segunda
Guerra Mundial? Mais para a frente, mais para trás,
outra escolha qualquer? Não importa, pois em «A
Belle Époque» esse desejo é concretizável. Nicolas
Bedos constrói vários palcos onde as personagens
podem brincar ao «Westworld», sem mortes ou
androides vingativos e com purpurinas de Charlie
Kaufman.
Victor (Daniel Auteuil), cartoonista outrora famoso,
está desiludido com a vida. Tudo avança rapidamente,
a tecnologia invadiu o dia a dia e todos em seu redor
são aborrecidos. A seu ver é um incompreendido,
mesmo pela esposa, psicoterapeuta voraz, Marianne
(Fanny Ardant) vê-o como um estorvo. É um casal
em rutura depois de mais de 25 anos juntos. O filho
(Michaël Cohen) preocupado com o pai oferece-lhe uma
experiência: entrar numa encenação para reviver algum
período histórico à sua escolha. Toda a experiência é
controlada, desde o mais pequeno detalhe, pelo amigo
de infância do filho, Antoine. A aventura pelo tempo
e pelas memórias começa quando Victor, de coração

espezinhado, aceita a prenda e a experiência.
O filme francês apresenta alguns clichés, alguns
traços das personagens são esperados: homem de
meia-idade cabisbaixo e desapontado (que mais
tarde se apaixona pela jovem atriz - Doria Tillier)
com esposa dominante e agressiva. Assim como
a personagem de Antoine, realizador obcecado e
rude. No entanto, à medida que o filme evoluiu
começamos a simpatizar com todos eles, a vê-los
como os nossos vizinhos, a quem já conhecemos
os defeitos. Já há algum tempo que um filme
francês não nos fazia rir e chorar, isto é, o humor
e a emoção jogam bem, a dança é rápida, os passos
estão bem ensaiados e isso é prazeroso de se ver. O
argumento de Nicolas Bedos está bem construído,
não só porque mostra esse equilíbrio nas emoções,
mas também porque nesta história de amor
temos a possibilidade de entrar nos bastidores da
representação, com cenários de madeira e camas
giratórias e com atores e fantasias humanas.
Se gosta de comédia francesa com um toque de
lágrima, este é um bom filme para si. Os atores
cumprem o seu papel e mesmo alguns clichés são
perdoados, pois sais do cinema a pensar: qual será a
minha Belle Époque? RITA FONSECA
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MARRIAGE STORY
TÍTULO ORIGINAL

Marriage Story
REALIZAÇÃO

Noah Baumbach
ELENCO

Adam Driver
Scarlett Johansson
Julia Greer
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

137’
ANO

2019

Esperei por este filme como quem espera por um
presente. Borbulhei de ansiedade, mas tentava
moderar as expectativas, pois a desilusão está
sempre à espreita. No entanto, não desta vez. Tudo
estava no lugar correto, na medida certa. Noah
Baumbach, Scarlett Johansson, Adam Driver
ofereceram um filme de excelência.
«Marriage Story» é o relato do fim do casamento de
Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver)
e, como pudemos antecipar pelos dois trailers, o
filme mostra as perspetivas de ambos. Nicole é atriz
e a musa de Charlie, este é encenador e o ídolo dela.
Juntos têm um filho, Henry (Azhy Robertson),
juntos têm uma vida em Nova Iorque, e juntos são a
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base de uma pequena companhia teatral. Porém, esta
unidade será abalada quando surge a oportunidade
de Nicole integrar o elenco de uma série de televisão.
Contrariando a vontade de Charlie, Nicole decide
aceitar o desafio e regressar a Los Angeles, a sua
cidade natal, levando consigo Henry. Aqui trava
conhecimento com Nora Fanshaw (Laura Dern),
advogada especializada em divórcios, dando assim
o passo definitivo para um doloroso processo de
divórcio.
A partir daqui acompanhamos discussões,
frustrações, amargura, todavia não deixa de
haver amor, muito amor e alguns risos. O filme
apanha-nos. Baumbach captou a realidade e por

isso sentimos empatia com toda a história. Isto
porque há um cuidado em ser fiel e honesto
revelado não só no próprio argumento, quando
tenta que o ponto de vista de um protagonista
não se imponha ao do outro, quando faz
as contas à vida por causa dos honorários
dos advogados, quando não se esquece dos
problemas quotidianos – como um portão que
não fecha por falta de eletricidade ou uma
cadeira para as crianças que não está bem
colocada no carro alugado. Como também esse
cuidado se verifica na ausência de movimentos
muito elaborados da câmara ou de efeitos
especiais, a câmara como que observa, sem fazer
juízos.

Mas se não fossem as representações tanto de
Driver e Johansson, como igualmente dos atores
secundários, que muitas vezes roubam o palco aos
protagonistas, talvez o filme não tivesse a mesma
força, o mesmo impacto. Há uma entrega total de
cada um deles, as representações sugam-nos em cada
gesto, a palavra atinge-nos, do simples pedido de uma
sandes, à violenta e cruel discussão entre Nicole e
Charlie, dentro de quatro paredes, consumidos pela
raiva e pelo desespero.
Com seis nomeações para os Globos de Ouro,
«Marriage Story» é um belo filme, um belo presente
que todos podem abrir na Netflix.
RITA FONSECA
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16 DE JANEIRO

16 DE JANEIRO

ALICE E O PRESIDENTE

3

4

3

3

3

4

O CASO DE RICHARD JEWELL

3

4

4

5

4

CATS

1

1

5

2

DARK WATERS

3

4

3

3

3

3

A DESPEDIDA
JUMANJI: O NÍVEL SEGUINTE

2

A OVELHA CHONÉ

A QUINTA CONTRA-ATACA

3

UMA RAPARIGA FÁCIL

3

STAR WARS: EPISÓDIO IX

UMA VIDA ESCONDIDA

4

1
3

2

SÉRGIO ALVES
4

3

4

2

3

SARA AFONSO

3

TIAGO ALVES

3

TATIANA HENRIQUES

RUI PEDRO TENDINHA

2

MANUEL C. COSTA

RODRIGO FONSECA

21 PONTES

NUNO ANTUNES

INÊS LOURENÇO

HUGO GOMES

CATARINA MAIA

Quadro de Estrelas

3

3

3

2

3

4

3

5

2

3

2

DAYS GONE
Days Gone é um jogo de acção
e terror. É um dos jogos de referência de 2019 e uma das fortes apostas da Sony Playstation
que continua a deslumbrar os jogadores com os seus cenários pormenorizados e uma narrativa intrincada que se desenrola
num mundo pós-apocalíptico.
A história arranca em Oregon, onde a poesia da
paisagem contrasta com a devastação da humanidade consumida por um vírus letal que transformou as pessoas em criaturas impiedosas e
sedentas de carne, os freakers. A par da desagregação da sociedade, o que sobra do mundo divide-se
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entre bolsas de sobreviventes
com agendas distintas. Neste
ambiente, encontramos dois amigos transformados em caçadores de
recompensas que tentam sobreviver e
navegar perante a carnificina. Uma forte relação de amizade une Boozer e Deacon St. John na
luta contra todas as adversidades. O jogador interpreta Deacon, cansado de maquinações de outros
gangs, invasores e os freakers, os amigos decidem
partir para outro lugar, mas para isso teremos de
ultrapassar várias missões num mundo aberto de
perder de vista. A moto é a principal companheira
para cruzar a região montanhosa, procurar mantimentos e participar numa série de missões para

escapar para um lugar seguro e procurar a companheira de Deacon St. John. O jogo inspira-se bastante em livros e filmes com os temas do mundo
pós-apocalíptico, o clássico de Cormac Mccarthy, A
Estrada, é exemplo disto mesmo. O tom sombrio
povoa o jogo e traz-nos à memória outro clássico da
Playstation, o fenomenal The Last of Us.
O estúdio SIE Bend Studio, que não teve uma vasta
equipa a trabalhar neste título, teve uma abordagem mais íntima nos vários estágios de evolução
do jogo, doseando perfeitamente as emoções com a
jogabilidade. A realidade é imersiva e envolve-nos
completamente. O tempo voa ao perdermo-nos na
longa jornada do nosso herói em busca da tranquilidade e o amor que pensava estar perdido para

sempre. As escolhas do nosso protagonista não
determinam a narrativa, mas podemos optar por
andar aos tiros ou ter uma abordagem mais furtiva. Os “zombies” deste jogo estão directamente influenciados pelos ciclos diários, ou seja, à noite os
freakers estão com a corda toda e de dia estão mais
soturnos. As várias missões vão compondo um novelo que interliga as várias linhas narrativas.
A versão portuguesa de Days Gone tem um bom
trabalho de dobragem. Apenas peca por ser demasiado explícita.
Há vários meses nos escaparates, Days Gone continua a ser uma das jóias de 2019 da Playstation 4.
JORGE PINTO
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RAGE
2
A Avalanche Studios («Just
Cause 3») criou mais um jogo
com o pé na tábua. Um violento
e divertido FPS num cenário pós-apocalíptico que invoca a atmosfera
do clássico «Mad Max». A Terra tornou-se
desolada após a queda de um asteroide com a maioria da humanidade a desaparecer. Num cenário de
open world, o jogador interpreta Walker, elemento de uma força especial que é atacada por um velho inimigo, o biónico general Cross que comanda
legiões de impiedosos mutantes, a Autoridade. No
início do jogo, por força do ataque à base, Walker, a
nossa heroína, é forçada a tornar-se numa super soldado e parte à descoberta de três personagens que
podem reverter a tendência da guerra. No cenário,
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além dos mutantes, encontramos
uma série de tribos de fora-da-lei
que tentam dominar os vários territórios. Além da missão principal, o
jogador tem ao seu dispor um manancial
de desafios paralelos. Rage 2 tem um modo de
jogo hardcore, uma palete de cores vivas, cenários e
colisões frontais com muita violência. A capacidade
de utilizarmos veículos confere uma nova vertente ao jogo e o mesmo poderá ser dito ao sistema de
incremento de habilidades, armas, equipamentos e
veículos. A narrativa é algo ténue, mas num ápice a
história passa para o banco de trás e dá lugar a um
cenário de gozo degenerado para todos os aficionados do género.
JORGE PINTO
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