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Como escrevemos no número anterior, quando escolhemos os melhores filmes do 

ano, 2019 foi extraordinário para o cinema. Essa impressão saiu reforçada com a 

consagração surpreendente de «Parasitas» na cerimónia dos Óscares. Este número 

ainda reflete o cartaz da temporada de prémios com as estreias de dois filmes 

bem nomeados - dedicamos atenção ao virtuosismo técnico de «1917» e à nova 

adaptação do romance «Mulherzinhas», além de traçarmos os perfis de Sam Mendes 

e Saoirse Ronan.

Com a antecipação da cerimónia para o início de fevereiro, os Óscares deixaram 

de ser o climax da temporada de prémios. Ainda há outros momentos marcantes 

no calendário, nomeadamente em Portugal e França. Esperamos pelos Sophia 

e queremos ver o que sucederá com Roman Polanski nos César da Academia de 

Cinema Francesa. «J' Accuse - O Oficial e o Espião» está nomeado em 11 categorias 

e nesta edição há espaço para relembrar o percurso de Polanski, sobrevivente do 

holocausto que continua a viver no seu gueto.

Chegados aqui também é o momento de olharmos para a frente e antecipar o que 

vamos ver este ano, desde «Birds of Prey - A Fantabulástica Emancipação de Uma 

Harley Quinn» até «West Side Story». Na antevisão de cinema da METROPOLIS 

cabem cerca de 30 filmes, incluindo a referência a uma dezena de produções 

nacionais que vão estrear durante o ano.

 

Nesta edição também quisemos partilhar a entrevista com Karim Aïnouz e assinalar 

a primeira estreia brasileira do ano nos cinemas portugueses - «A Vida Invisível», um 

melodrama cinematográfico que pisca o olho ao público da novela.
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MULHERZINHAS

O início do ano na METROPOLIS é sempre sinónimo de uma antevisão das principais apostas 
cinematográficas. Nesta edição passamos a pente fino as grandes produções mas também o cinema 
português, brasileiro e francês. Aqui encontrará tudo o que vale a pena ver em 2020.

Sam Mendes realiza uma obra singular de uma beleza arrasadora. O virtuosismo técnico – raramente 
visto no grande ecrã – aliado a uma missão quase impossível são um convite obrigatório para 
visitarmos uma sala de cinema. A experiência promete ser intensa.

Greta Gerwig realiza o seu projecto de sonho. Com um orçamento robusto e um punhado de grandes 
actrizes, «Mulherzinhas» faz as delícias dos espectadores. Mas é o olhar apurado de Gerwig que o vai prender.

BENEDICT CUMBERBATCH EM "1917"
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PLANOS DO MÊS TIAGO ALVES

6 JANEIRO 
GLOBOS DE OURO: TRIUNFO DE 
«1917»

«1917», o filme épico de guerra de 
Sam Mendes, ganhou nas categorias 
de melhor filme dramático e 
realização enquanto que «Era Uma 
Vez em… Hollywood» triunfou 
como melhor filme comédia ou 
musical e ainda nas categorias de 
melhor ator secundário (Brad Pitt) 
e melhor argumento (Quentin 
Tarantino).  Renée Zellweger 
(«Judy») e Joaquin Phoenix («Joker») 
ganharam entre os atores dramáticos; 
Taron Egerton («Rocketman»), 
e Awkwafina («A Despedida»), 
do lado das representações em 
musicais, ou comédias. Na televisão, 
os prémios maiores foram para o 
drama «Succession», para a comédia 
«Fleabag» e para a minissérie 
«Chernobyl».

14 JANEIRO 
CANNES 2020: SPIKE LEE 
PRESIDENTE DO JÚRI

Spike Lee, 62 anos, realizador, 
produtor e argumentista norte-
americano com uma longa carreira 
no cinema e várias presenças no 
festival francês será o presidente 
do júri da 73ª edição do Festival 
de Cinema de Cannes. Conhecido 
como um cineasta de causas, 
sempre disposto a apontar e desafiar 
os problemas da sociedade nos 
Estados Unidos, sobretudo ao nível 
das relações raciais, Lee declarou, 
a propósito da sua nomeação para 
liderar o coletivo que irá atribuir 
a Palma de Ouro: «Na minha vida, 
as maiores benesses chegaram de 
forma inesperada, quando surgiram 
do nada. Ao receber a chamada que 
me ofereceu a oportunidade de 
presidir ao júri de Cannes em 2020, 
fiquei chocado, feliz, surpreendido e 
orgulhoso, tudo ao mesmo tempo.  
A edição 2020 do Festival de Cannes 
terá lugar de 12 a 23 de maio

13 JANEIRO 
ÓSCARES 2020: «JOKER» NA 
FRENTE 

«Joker», o filme de Todd Phillips 
protagonizado por Joaquim Phoenix, 
é o mais nomeado, em 11 categorias, 
incluindo melhor filme, realizador 
e ator principal, seguido de «O 
Irlandês», de Martin Scorsese, «1917», 
de Sam Mendes, e «Era uma vez em… 
Hollywood», de Quentin Tarantino, 
todos com 10 nomeações. «Marriage 
Story», «Parasitas», «Jojo Rabbit» 
e «Mulherzinhas» obtiveram seis 
nomeações. Scarlett Johansson está 
nomeada para melhor atriz e melhor 
atriz secundária, em «Marriage Story» 
e «Jojo Rabbit», Al Pacino e Joe Pesci 
surgem entre os cinco candidatos a 
melhor ator secundário pelos seus 
papéis em «O Irlandês».
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16 JANEIRO 
CATE BLANCHETT PRESIDE AO 
JÚRI DO FESTIVAL DE VENEZA 

A atriz australiana presidirá ao júri 
da competição internacional da 
77ª edição do Festival de Veneza. 
A função é assumida três anos 
depois da atriz e produtora ter 
desempenhado as mesmas funções 
de presidência do júri em Cannes. 
Numa declaração distribuída à 
imprensa Cate Blanchett disse: 
«Todos os anos olho com expectativa 
para a seleção de Veneza que é 
sempre surpreendente e distinta. 
Veneza é um dos festivais de cinema 
mais atmosféricos do mundo – 
uma celebração provocadora e 
inspiradora daquilo que é o cinema 
em todas as suas formas.» Em 
2007, Blanchett recebeu a Taça 
Volpi para melhor atriz no Festival 
de Veneza pelos múltiplos papéis 
desempenhados em «I'm Not There 
- Não Estou Aí», de Todd Haynes. A 
edição 2020 realiza-se entre 2 e 12 de 
setembro.

26 JANEIRO 
REGINA PESSOA GANHA ANNIE 
AWARD

«Tio Tomás, A Contabilidade dos 
Dias» venceu, em Los Angeles, o 
prémio de melhor curta-metragem de 
animação nos prémios da Sociedade 
Internacional de Cinema de Animação. 
O filme fez parte da ‘shortlist’ de onde 
foram escolhidos os nomeados para os 
Óscares deste ano, mas não integrou 
os cinco títulos que vão competir pelo 
prémio de melhor curta-metragem 
de animação da academia norte-
americana de cinema. «Klaus», a longa-
metragem do realizador espanhol 
Sergio Pablos, lançada na plataforma 
Netflix, foi o título mais falado na 
edição 2020 dos Annie Awards, com 
triunfos em sete categorias, incluindo 
melhor filme e melhor animação 
de uma personagem chamada Alva 
desenvolvida pelo português Sérgio 
Martins.

22 JANEIRO 
TERRY JONES (1942 – 2020)

O ator, argumentista e realizador 
britânico Terry Jones distinguiu-se 
como um dos fundadores do grupo 
de humoristas Monty Python. Com 
uma carreira de 60 anos, Terry Jones 
cofundou os Monty Python em 
1969, um dos mais bem-sucedidos 
coletivos de comédia do mundo, 
do qual faziam parte também Eric 
Idle, Graham Chapman, John Cleese, 
Michael Palin e Terry Gilliam. Jones 
foi também realizador tendo dirigido 
o primeiro filme do grupo, «Monty 
Python e o Cálice Sagrado», em 
parceria com Terry Gilliam. Assumiu a 
solo a realização de «A Vida de Brian» 
e «O Sentido da Vida». Natural do País 
de Gales, iniciou-se na escrita para 
televisão após terminar os estudos 
universitários em Oxford. Terry Jones 
morreu com 77 anos.
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29 JANEIRO 
«J̀ ACCUSE - O OFICIAL E O 
ESPIÃO» CANDIDATO A 12 
CÉSARES

O filme «J'accuse - O Oficial e o 
Espião», de Roman Polanski, lidera 
as nomeações para os prémios 
César 2020, da Academia Francesa 
de Cinema. A reconstituição de 
época e evocação histórica do 
caso Dreyfus está nomeada nas 
categorias principais de melhor 
realizador e melhor filme ao lado de 
«Misérables» de Ladj Ly, «Graças a 
Deus», de François Ozon, ou «Retrato 
de Uma Rapariga em Chamas», de 
Céline Sciamma. «J`accuse - O Oficial 
e o Espião» totaliza 12 nomeações 
superando «Os Miseráveis», de Ladj 
Ly, e «La Belle Époque», de Nicola 
Bedos, candidatos a onze prémios. 
A cerimónia de entrega de prémios 
decorrerá no próximo dia 28 de 
fevereiro.

10 FEVEREIRO 
ÓSCARES 2020: «PARASITAS" 
FAZ HISTÓRIA

Pela primeira vez, um filme em língua 
não inglesa ganhou o principal 
Óscar da academia norte-americana. 
Aconteceu numa noite de sonho 
para o realizador sul-coreano Bong 
Joon-ho, que subiu ao palco do 
Dolby Theater por quatro vezes, 
para receber os Óscares de melhor 
argumento original, melhor filme 
internacional, melhor realizador e, 
num momento histórico, a estatueta 
de melhor filme. Com quatro Óscares, 
«Parasitas» acabou por ser o filme 
com o maior número de prémios. 
Entre os atores, não houve qualquer 
surpresa: Joaquin Phoenix («Joker») 
ganhou o prémio de melhor ator e 
Renee Zellweger («Judy») triunfou 
na categoria de melhor atriz. «Joker» 
era o filme mais nomeado, em 11 
categorias, e recebeu prémios de 
melhor ator e banda sonora original. 

5 FEVEREIRO 
KIRK DOUGLAS (1916 – 2020)

Foi um verdadeiro gigante da história 
de Hollywood e da idade de ouro do 
cinema norte-americano. Nasceu a 9 
de Dezembro de 1916, em Nova Iorque, 
numa família judaica proveniente da 
Rússia. Alimentou o sonho de ser ator 
na rádio e no teatro, antes de chegar 
ao cinema no melodrama «O Estranho 
Amor de Martha Ivers» (1946), de Lewis 
Milestone. Douglas construiu uma 
carreira feita com escolhas meticulosas 
e assumindo a produção de vários 
filmes como foi o caso de «Horizontes 
de Glória» (1957) que lançou de forma 
decisiva o realizador Stanley Kubrick. 
Aliás, enquanto ator/produtor, Douglas 
teve influência no convite dirigido a 
Kubrick para dirigir a superprodução 
«Spartacus» (1960), onde foi ator 
principal. As suas três nomeações para 
o Óscar de melhor ator não lhe valeram 
qualquer estatueta dourada e acabou 
por receber um prémio honorário, em 
1996. O ator norte-americano faleceu 
com 103 anos de idade.



É delas o ano de 2020! Entre o regresso 
de James Bond, remakes e sequelas de 
sucessos antigos ou histórias originais 
invulgares, vários dos filmes mais aguar-
dados do ano têm alma feminina. Além 
disso, ação, algum suspense e nostalgia 
são alguns dos ingredientes que não vão 
faltar no grande ecrã. Conheça, neste es-
pecial da METROPOLIS, os 25 filmes de 
que vai ouvir falar em 2020.

TATIANA HENRIQUES

2020

ANTEVISÃO 
CINEMA





«Esquadrão Suicida» (2016) não é um filme 
particularmente memorável, mas houve um ponto alto 
que mostrou à DC outro caminho passível de explorar: 
Harley Quinn. As cenas com a personagem foram as 
melhores do filme e muito se deve à interpretação 
marcante de Margot Robbie. A atriz australiana deu 
vida a uma anti-heroína excêntrica, desvairada e 
completamente imprevisível, não deixando passar 
a oportunidade para mostrar a sua versatilidade. 
Margot Robbie é mesmo uma das atrizes do momento, 
contando já com duas nomeações aos Óscares, por «Eu, 
Tonya» (2017) e «Bombshell - O Escândalo» (2019), 
além da participação em filmes como «O Lobo de Wall 
Street» (2013), «Maria, Rainha dos Escoceses» (2018) e 
«Era Uma Vez em... Hollywood» (2019).

BIRDS OF PREY
E A FANTABULÁSTICA EMANCIPAÇÃO DE UMA HARLEY QUINN

HISTÓRIA

Harley Quinn (Margot Robbie) junta-se a um con-
junto de vigilantes com quem forma um inusitado 
grupo de heroínas. A sua missão é defender uma 
jovem das mãos do criminoso Black Mask (Ewan 
McGregor).

REALIZAÇÃO

CATHY YAN («Dead Pigs», 2018)

ELENCO

MARGOT ROBBIE, EWAN MCGREGOR, MARY 

ELIZABETH WINSTEAD, JURNEE SMOLLETT-

BELL, ROSIE PEREZ

DATA DE ESTREIA:

6 DE FEVEREIRO
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Harley Quinn regressa agora ao Cinema com 
toda a força num filme mais focado em si. É 
certo que continua a estar a inserida num grupo 
- desta vez apenas feminino -, mas a narrativa 
será sobre ela. É também o primeiro da DC 
para maiores de 18 anos - Harley Quinn já está 
a fazer História. Falando em girl power, este é 
um filme realizado, escrito e protagonizado 
por mulheres. Cathy Yan dirige, após ter tido 
aceitação positiva das suas curtas-metragens 
e de «Dead Pigs», que marcou a sua estreia 
nas longas-metragens. Christina Hodson 
está a cargo do argumento, depois de ter 
assinado «Shut In - Reféns do Medo» (2016), 
«Unforgettable» (2017) e «Bumblebee» (2018). 

«Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De 
Uma Harley Quinn)» baseia-se em livros de banda-
desenhada publicados na década de 1990 sobre 
um grupo de heroínas femininas e será o oitavo do 
Universo Cinematográfico da DC. Destaque, ainda, 
no elenco, para Ewan McGregor, que interpreta 
o papel de um sádico vilão, e para as atrizes que 
interpretam os restantes elementos do grupo de 
heroínas que acompanham a protagonista, Mary 
Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie 
Perez. Depois deste filme, Harley Quinn já tem 
nova presença garantida no Cinema, em «The 
Suicide Squad», previsto para 2021, e que também 
terá participação da atriz portuguesa Daniela 
Melchior.
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HISTÓRIA

A família Abbott, encabeçada pela matriarca Evelyn 
(Emily Blunt), terá agora de enfrentar o terror fora 
de casa. Rumo ao desconhecido, os elementos da 
família descobrem que as criaturas que caçam atra-
vés do som não são, contudo, as únicas ameaças à 
espreita.

REALIZAÇÃO

JOHN KRASINSKI 

(«Breves Diálogos com Homens Horríveis», 2009; 
«The Hollars», 2016; «Um Lugar Silencioso», 2018)

ELENCO

EMILY BLUNT, CILLIAN MURPHY, DJIMON 

HOUNSOU, NOAH JUPE, MILLICENT SIMMONDS

DATA DE ESTREIA
19 DE MARÇO

UM LUGAR SILENCIOSO 2
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«Um Lugar Silencioso» é tido como um 
dos melhores filmes de 2018, sobretudo 
pela sua premissa invulgar e arrojada. 
Nomeado para o Óscar de Melhor Edição 
de Som, o filme passa-se num mundo 
pós-apocalíptico, em que há monstros que 
reagem ao mais mínimo som. A história 
foca-se especificamente numa família 
e como esta tenta escapar ao perigo 
iminente. Não demorou muito para a obra 
se tornar num fenómeno e para se começar 
a pensar numa sequela, que chega agora.

John Krasinski mantém-se como 
realizador e argumentista da obra, com 
Noah Jupe, Millicent Simmonds e Emily 
Blunt a regressarem no que ao elenco diz 
respeito. Blunt - que, na vida real, é esposa 
de Krasinski, com quem também dividiu 
a cena no primeiro filme - é uma das mais 
talentosas atrizes da sua geração, com 
vários destaques na sua carreira, como as 
obras «A Jovem Vitória» (2009), «A Pesca 
do Salmão no Iémen» (2011), «A Rapariga 
no Comboio» (2016) e «O Regresso de Mary 
Poppins» (2018). Há também espaço para 
novas adições, como as de Cillian Murphy e 
Djimon Hounsou.

Tal como aconteceu no primeiro filme, 
«Um Lugar Silencioso 2» também vai 
recorrer à Língua Gestual Americana para 
ilustrar os diálogos entre os personagens. 
A sequela colocará a família a enfrentar 
novos obstáculos e, potencialmente, 
descobrir mais sobreviventes. Além disso, 
a narrativa explora novas capacidades que 
os personagens descobriram na primeira 
obra para se protegerem dos monstros. 
Uma pedra no charco no panorama do 
cinema do terror, «Um Lugar Silencioso» 
conquistou público e crítica, pelo que é com 
muita expectativa que se aguarda esta nova 
toma e se esta estará à altura do sucesso 
alcançado pelo primeiro filme.
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De há uns anos para cá, a Disney tem vindo a apostar 
numa estratégia que apela à nostalgia, sem deixar 
de encantar os novos públicos, através de uma nova 
versão em imagem real de alguns dos seus maiores 
sucessos. «Aladdin» (2019) e «O Rei Leão» (2019) são 
os exemplos mais recentes e mostraram que a aposta 
continua a ter resultados. 

«Mulan» é o filme que se segue, adaptando um poema 
chinês sobre a guerreira Hua Mulan, uma história que 
que também inspirou a obra de animação de 1998, de 
Tony Bancroft e Barry Cook. O mercado chinês tem 
cada vez maior importância a nível global - começa 
mesmo a rivalizar com o norte-americano em termos 
de dimensão - e tal reflete-se também na própria 
indústria cinematográfica. Desta forma, alguns filmes 
têm até pequenas partes alteradas para se adaptarem 
especificamente àquele mercado.

MULAN

HISTÓRIA

Para salvar o seu pai doente de uma morte quase 
certa, a jovem chinesa Mulan (Yifei Liu) disfarça-se 
de homem e vai para o exército no lugar do patriar-
ca da família.

REALIZAÇÃO

NIKI CARO  («A Domadora de Baleias», 2002;
«O Jardim da Esperança», 2007)

ELENCO

YIFEI LIU, DONNIE YEN, JET LI

DATA DE ESTREIA

26 DE MARÇO
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A este propósito, Quentin Tarantino recusou 
mudar uma das cenas do seu mais recente filme, 
«Era Uma Vez em… Hollywood» (2019). «Mulan» é, 
por isso, uma grande aposta da Disney para chegar 
a este público, através de uma das suas princesas 
mais diferenciadoras. Ora, Mulan luta e salva, não 
precisando de nenhum homem para a proteger.

O filme abordará, justamente, mais as artes 
marciais do que o filme de animação e, desta vez, 
não haverá músicas ou a presença do pequeno 
dragão Mushu, a quem Eddie Murphy deu voz. 
Niki Caro, a realizadora da obra, explica que o 
filme vai ter um tom mais sério: “Na vida real, 
não começamos a cantar quando vamos para a 
guerra. Não estou contra a animação. As músicas 
são brilhantes e, se pudesse encaixá-las no novo 
filme, assim faria. Mas vamos honrar as músicas 

originais da animação de outra forma, de uma 
maneira muito significativa. Acho que essa é a 
maior questão sobre recriar um filme icónico 
como «Mulan»: é o facto de que pode ser real e é 
a história real de uma jovem a ir para a guerra”. 
Caro, vencedora do Bafta de Melhor Filme por «A 
Domadora de Baleias» (2002), assina o argumento 
e realização do filme. A obra é protagonizada 
por Yifei Liu, que ganha agora mais projeção 
internacional depois de participar em algumas 
produções chinesas. A atriz não escapou, contudo, 
à polémica após ter defendido, nas suas redes 
sociais, a ação da polícia durante os protestos 
anti-governo em Hong Kong. Destaque também no 
elenco para Jet Li, conhecida estrela de filmes de 
ação como «Força Explosiva» (2001) e «A Coragem 
do Guerreiro» (2006), que interpreta o papel de 
Imperador.
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Bond, James Bond… O agente secreto mais famoso 
do Cinema está de volta. A última aventura de Bond 
foi em «007 Spectre» (2015) e volta agora em grande 
estilo. Esta é apontada como a última vez que Daniel 
Craig dá vida ao personagem, num percurso em que 
também se incluem «007: Casino Royale» (2006), 
«007: Quantum of Solace» (2008) e «007: Skyfall» 
(2012). A versão do ator britânico mudou a forma 
como vemos 007, que se tornou mais vulnerável e, 
até, humano - sem faltar um sentido de humor bem 
britânico e apurado. Craig chegou até a ser nomeado 
para um Bafta de Melhor Ator Principal por «007: 
Casino Royale» e regressa para a sua última aventura 
na pele do agente secreto, ao contrário do que havia 

007: SEM TEMPO PARA MORRER

HISTÓRIA

James Bond (Daniel Craig) regressa ao ativo após 
um antigo amigo da CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wri-
ght), lhe pedir ajuda. A nova aventura levará 007 ao 
encalço de um misterioso novo vilão, Safin (Rami 
Malek), que tem ao seu dispor uma nova tecnologia 
muito perigosa.

REALIZAÇÃO

CARY JOJI FUKUNAGA

(«Jane Eyre», 2011; «Beasts of No Nation» 2015)

ELENCO

DANIEL CRAIG, RAMI MALEK, LÉA SEYDOUX, 

CHRISTOPH WALTZ, RALPH FIENNES,

LASHANA LYNCH

DATA DE ESTREIA PREVISTA

9 DE ABRIL
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sido anteriormente noticiado. Inicialmente, seria 
«007 Spectre» a sua última participação, mas o ator 
explica que ainda havia algo para concluir na história. 
É por esse motivo que vemos neste filme outros atores 
da saga, como Léa Seydoux e Christoph Waltz, além 
da adição de um novo vilão, interpretado por Rami 
Malek, recém-vencedor do Óscar de Melhor Ator 
Principal por «Bohemian Rhapsody» (2018).

A cadeira de realizador é que tem novo ocupante, 
passando a ser assumida por Cary Joji Fukunaga, 
que ficou sobretudo conhecido pela obra «Beasts 
of No Nation» e primeira temporada da série «True 
Detective». O cineasta substituiu Danny Boyle, que 

saiu no início da produção por “diferenças criativas”. 

Há também novidades na escrita do argumento, com 
Daniel Craig a ter pedido pessoalmente a adição de 
Phoebe Waller-Bridge, a estrela da série «Fleabag», 
tornando-se na segunda mulher a ser creditada pelo 
argumento de um filme Bond. «007: Sem Tempo Para 
Morrer» será, de facto, uma das obras mais feministas 
da saga, contando também como uma nova 007, 
interpretada por Lashana Lynch. Além disso, será a 
jovem Billie Eilish a compor e interpretar a música-
tema de «007: Sem Tempo Para Morrer». É o 25º 
filme do agente secreto mais cobiçado do Cinema e as 
expectativas estão ao rubro.
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A série «Killing Eve», criada por Phoebe Waller-
Bridge, é um dos grandes sucessos recentes da 
televisão, com uma narrativa misteriosa, duas 
protagonistas vibrantes e twists atrás de twists. 
Pois bem, «Promising Young Woman» bebe destes 
ingredientes, até porque conta com a mesma 
argumentista da segunda temporada da série, 
Emerald Fennell. A britânica é também atriz e 
chamou a atenção pela sua participação em outra 
série de relevo na atualidade, «The Crown», em que 
interpretou Camilla Shand. Fennell arrisca-se agora 
a assinar o argumento e realização da sua primeira 
longa-metragem, após ter apresentado a curta-

metragem «Careful How You Go» (2018).

Tal como «Killing Eve», «Promising Young Woman» 
tem, como o título indica, uma premissa promissora 
e também invulgar. Na história, ficamos a conhecer 
uma mulher com uma vida dupla, uma antiga 
estudante de medicina que finge estar bêbada e deixa-
se, aparentemente, enredar pela “suposta” ajuda 
masculina. Quando a ajuda revela outras intenções, a 
personagem coloca em marcha a sua vendetta pessoal. 

Carey Mulligan é a responsável pela interpretação 
da protagonista, tendo novamente ao dispor uma 
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personagem complexa que poderá ajudá-la a dar 
um novo impulso à sua carreira, que tem estado um 
pouco adormecida. Mulligan foi já nomeada para o 
Óscar de Melhor Atriz Principal por «Uma Outra 
Educação» (2009), além de ter participado em filmes 
como «Drive - Risco Duplo» (2011), «A Propósito 
de Llewyn Davis» (2013), «As Sufragistas» (2015) 
ou «Wildlife» (2018). Destaque também no elenco 
para Laverne Cox, que dá vida à melhor amiga da 
protagonista, Alison Brie interpreta o papel de uma 
antiga colega e Bo Burnham é alguém do passado 
que poderá ser a chave para o comportamento desta 
jovem misteriosa mulher.

PROMISING YOUNG WOMAN

HISTÓRIA

Cassie (Carey Mulligan) procura vingança contra os 
homens. Para isso, frequenta bares e finge estar bê-
bada. Quando homens mal-intencionados se apro-
ximam com a desculpa de que a vão ajudar, Cassie 
entra em ação.

REALIZAÇÃO

EMERALD FENNELL  

ELENCO

CAREY MULLIGAN, BO BURNHAM, LAVERNE 

COX, ALISON BRIE

DATA DE ESTREIA

17 DE ABRIL (EUA)
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Os fãs pediram e a Marvel finalmente acedeu. 
Desde a primeira aparição da Viúva Negra no 
Universo Cinematográfico Marvel (UCM), em 
«Homem de Ferro 2» (2010), que os fãs pediam um 
filme a solo de Natasha Romanoff, o que finalmente 
acontece. «Viúva Negra» marca o arranque da Fase 
4 do UCM, com a narrativa a voltar ao passado da 
saga e da própria heroína, já que os acontecimentos 
da obra têm lugar depois de «Capitão América: 
Guerra Civil» (2016) e antes de «Vingadores: Guerra 
do Infinito» (2018). Este é também o segundo 
filme Marvel com foco numa heroína feminina, 
seguindo-se ao grande sucesso «Captain Marvel» 
(2019).

VIÚVA NEGRA

HISTÓRIA

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) confronta 
as partes obscuras da sua racionalidade quando 
surge uma perigosa conspiração ligada ao seu pas-
sado. Perseguida por uma força que não vai parar 
até a conseguir destruir, Natasha precisa de lidar 
com a sua história enquanto espia e com os rela-
cionamentos deixados para trás muito antes de se 
tornar numa Vingadora.

REALIZAÇÃO

CATE SHORTLAND («Salto Mortal», 2004; «Lore», 
2012; «Berlin Syndrome», 2017)

ELENCO

SCARLETT JOHANSSON, RACHEL WEISZ, 

FLORENCE PUGH, DAVID HARBOUR

DATA DE ESTREIA PREVISTA

30 DE ABRIL
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Em «Viúva Negra», Natasha Romanoff regressa à 
Rússia para redescobrir o seu passado, incluindo a 
organização que criou múltiplas Viúvas Negras - a 
quem Florence Pugh e Rachel Weisz dão vida -, bem 
como o Red Guardian, um antigo super-soldado russo 
interpretado por David Harbour. O filme apresenta 
também um novo vilão, Taskmaster. E, claro, Scarlett 
Johansson está de regresso para interpretar a heroína 
pela oitava vez. “Muitos poucos atores podem dizer 
que trabalharam dez anos numa personagem e, de 
repente, têm a oportunidade para explorar a fundo 
os meandros dessa pessoa”, revelou a atriz, que 
foi recentemente nomeada ao Óscar em ambas as 
categorias de interpretação, juntando-se a um grupo 

restrito de atores - apenas 12 na História até agora 
- que foram indicados duas vezes no mesmo ano. 

O talento de Johansson permitiu que Viúva 
Negra ganhasse notoriedade dentro do UCM e 
a atriz revela-se entusiasmada por “poder criar 
algo com uma tonalidade diferente dentro do 
Universo Marvel”. A realizadora da obra, Cate 
Shortland, refere que a personagem “não é uma 
heroína clássica, porque tem um passado sombrio. 
Podemos ver imensas facetas dela que nunca 
tínhamos visto”. «Viúva Negra» é, definitivamente, 
um dos mais esperados filmes de super-heróis dos 
últimos anos.
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«A Mulher à Janela» é a adaptação cinematográfica 
do romance de Dan Mallory (que assinou segundo 
o nome A.J. Finn) e tem tido um processo de 
produção com alguns percalços. Em julho de 2019, 
foi conhecido que o teste com público não funcionou 
muito bem, deixando os espectadores confusos. Por 
isso, a data de lançamento foi adiada para 2020, 
enquanto se procederam a refilmagens. «A Mulher à 
Janela» é também o último filme sob a chancela da 
Fox 2000, que, entretanto, foi adquirida pela Disney. 

Confusões à parte, a obra, que tem algumas 
semelhanças com outros filmes, como «A Janela 
Indiscreta» (1954) e «A Rapariga no Comboio» 
(2016), procura ter uma abordagem mais moderna e 

refinada. Na cadeira de realização está um nome já 
seguro do Cinema, embora esteja mais habituado 
a assinar filmes de época. Falamos do britânico 
Joe Wright, responsável por obras como  «Orgulho 
e Preconceito» (2005), «Expiação» (2007) e, mais 
recentemente, «A Hora Mais Negra» (2017), 
nomeado para o Óscar de Melhor Filme. Também 
destaque, na carreira do cineasta, para «Hanna» 
(2011), onde Wright já experimentava um género 
com mais ação. 

Pretende-se que «A Mulher à Janela» seja um thriller 
misterioso e envolvente, que vai também ter como 
foco a agorafobia, um distúrbio de ansiedade de que 
a protagonista sofre e que é pouco abordado. Para 
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interpretar este complexo papel, foi escolhida 
uma atriz com muitas provas dadas: Amy Adams, 
já nomeada seis vezes para um Óscar. Será desta 
que a atriz leva a estatueta dourada para casa?

O restante elenco não é menos impressionante, 
contando com Julianne Moore (vencedora do 
Óscar de Melhor Atriz Principal por «O Meu 
Nome é Alice» (2014)), Gary Oldman (vencedor 
do Óscar de Melhor Ator Principal justamente 
por «A Hora Mais Negra»), Jennifer Jason Leigh 
(nomeada ao Óscar de Melhor Atriz Secundária 
por «Os Oito Odiados» (2015)) e Anthony Mackie, 
o famoso Falcon do Universo Cinematográfico da 
Marvel.

A MULHER À JANELA

HISTÓRIA

Anna Fox (Amy Adams), é uma mulher que sofre de 
agorafobia e que vive sozinha em Nova Iorque. Um 
dia, Anna começa a espiar a vida dos seus novos 
vizinhos, até testemunhar um perturbador ato de 
violência.

REALIZAÇÃO

JOE WRIGHT «Orgulho e Preconceito», 2005; 
«Expiação», 2007; «Hanna», 2011; «A Hora Mais 
Negra», 2017

ELENCO

AMY ADAMS, GARY OLDMAN, JULIANNE 

MOORE, JENNIFER JASON LEIGH, ANTHONY 

MACKIE

DATA DE ESTREIA

14 DE MAIO 
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FAST & FURIOUS 9

HISTÓRIA

A alta velocidade está de volta, com o regresso 
de Dominic Toretto (Vin Diesel), a sua mulher Le-
tty Ortiz (Michelle Rodriguez) e irmã Mia (Jordana 
Brewster), bem como outros elementos do grupo. 
A ciberterrorista Cipher (Charlize Theron) também 
regressa para mais uma aventura da saga Velocida-
de Furiosa.

REALIZAÇÃO

JUSTIN LIN («Velocidade Furiosa 5», 2011; 
«Velocidade Furiosa 6», 2013; «Star Trek: Além do 
Universo», 2016) 

ELENCO

VIN DIESEL, CHARLIZE THERON, HELEN MIRREN, 

MICHELLE RODRIGUEZ, JORDANA BREWSTER

DATA DE ESTREIA

21 DE MAIO



As corridas de carros ganharam outro 
destaque no Cinema a partir do lançamento 
de «Velocidade Furiosa» (2001), que encantou 
muitos fãs de carros e alta-velocidade, mas 
não só. A saga é um dos grandes sucessos do 
Cinema recente e este já é o oitavo filme do 
franchise, que teve recentemente direito a 
um spin-off, «Velocidade Furiosa: Hobbs & 
Shaw» (2019). 

Agora de regresso à linha narrativa principal, 
«Fast & Furious 9» retoma os acontecimentos 
de «Velocidade Furiosa 8», em que Dom 
Toretto teve de se afastar da sua família para 
poder salvar o seu filho, além de enfrentar 
uma perigosa vilã, interpretada por Charlize 
Theron. A atriz está de volta, bem como, 
claro, Vin Diesel, para quem Toretto já se 
tornou num dos personagens mais icónicos 
da sua carreira. Também de regresso estão 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, 
Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel 
e Helen Mirren, que terá um papel de maior 
destaque neste filme. As novidades no elenco 
passam por nomes bastante conhecidos, 
como Michael Rooker, Cardi B e John Cena. 
Desta vez, Dwayne Johnson e Jason Statham 
não vão participar na obra.

O realizador Justin Lin também regressa à 
saga, naquele que é o quinto filme da saga que 
realiza, sendo que o último foi «Velocidade 
Furiosa 6» (2013). «Velocidade Furiosa 7» e 
Velocidade Furiosa 8» foram dirigidos por 
James Wan e F. Gary Gray, respetivamente. 
O futuro da saga também já está a ser 
pensado, com a produção do décimo filme 
em desenvolvimento, além do recentemente 
lançamento pela Netflix da série de animação 
«Fast & Furious Spy Racers». Vin Diesel já 
abordou também a hipótese de um spin-off 
feminino, cumprindo a vontade de uma das 
protagonistas, Michelle Rodriguez, de que a 
saga se torne mais inclusiva.



«Mulher-Maravilha» (2017) chegou aos ecrãs de todo 
o mundo com estrondo. A obra mostrou que os filmes 
de super-heróis protagonizados por personagens 
femininas podem ter sucesso - e de que maneira. O 
filme arrecadou mais de 820 milhões de dólares nas 
bilheteiras e tornou Diana Prince no baluarte do 
Universo Cinematográfico da DC. Por todos estes 
motivos, a sequela era mais do que esperada e as 
expectativas são altas.

«Mulher-Maravilha 1984» mantém a dupla de sucesso 
Patty Jenkins e Gal Gadot. Com o primeiro filme, 
Jenkins tornou-se na primeira mulher a assinar 
um filme de super-heróis, provando que este não é, 
de todo, um lugar apenas destinado aos homens. A 

MULHER-MARAVILHA 1984

HISTÓRIA

A Mulher-Maravilha (Gal Gadot) tem um novo de-
safio e, desta vez, a história passa-se nos coloridos 
e fervorosos anos 1980. Diana Prince terá agora de 
enfrentar uma inimiga ágil e misteriosa, Cheetah 
(Kristen Wiig).

REALIZAÇÃO

PATTY JENKINS     

(«Monstro», 2013; «Mulher-Maravilha», 2017)

ELENCO

GAL GADOT, KRISTEN WIIG, CHRIS PINE, PEDRO 

PASCAL, ROBIN WRIGHT

DATA DE ESTREIA:

4 DE JUNHO 
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cineasta também co-assina o argumento, juntamente 
com Geoff Johns e Dave Callaham. Já a atriz israelita 
Gal Gadot confirmou o seu estatuto de estrela a dar 
vida à icónica heroína, sendo esta a quarta vez que 
interpreta a personagem, já que também participou 
em «Batman v Super-Homem: O Despertar da 
Justiça» (2016) e «Liga da Justiça» (2017), duas 
tentativas da DC para reavivar os seus personagens, 
mas que acolheram poucos elogios da crítica e público.

O filme traz (surpreendentemente) também de 
novo Chris Pine, para interpretar o papel de Steve 
Trevor, o interesse romântico de Diana Prince. Mas 
há espaço para novas e curiosas adições. A principal 
é Kristen Wiig, que será Cheetah, uma das maiores e 

mais antigas vilãs de Mulher-Maravilha na banda-
desenhada. A personagem tem poderes felinos, 
como o seu próprio nome indica, e será uma inimiga 
perigosa para a heroína. Com uma carreira marcada 
sobretudo pela comédia, tendo até sido nomeada 
para o Óscar de Melhor Argumento Original por 
«A Melhor Despedida de Solteira» (2011), a atriz 
embarca agora no universo dos super-heróis,  num 
dos grandes desafios da sua carreira. Destaque 
também para Pedro Pascal, conhecido pela sua 
participação nas séries «A Guerra dos Tronos» e «The 
Mandalorian». O ator interpreta Max Lord, outro 
vilão que a Mulher-Maravilha terá de derrotar, 
numa história que se passa 70 anos depois dos 
acontecimentos da primeira obra.
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A Pixar já nos deu a conhecer alguns dos 
melhores filmes de animação dos últimos 
anos. A saga Toy Story, «Up-Altamente» 
(2009), «Divertida-Mente» (2015) ou «Coco» 
(2017) são apenas alguns destes exemplos. 
Nos últimos dois anos, os estúdios optaram 
por apostar em sequelas de filmes anteriores, 
com o lançamento de «The Incredibles 2: Os 
Super-Heróis» (2018) e «Toy Story 4» (2019). 
Desta vez, a Pixar regressa a um filme original 
com um conceito criativo e arrojado, como já é 
habitual.

SOUL

HISTÓRIA

Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) é um professor de 
música desanimado por não conseguir alcançar o 
seu sonho de tocar no lendário clube de jazz The 
Blue Note, em Nova Iorque. Um dia, um acidente 
transporta-o para fora do seu corpo, fazendo com 
que seja levado para outra realidade. Nessa nova di-
mensão, Joe vai procurar uma forma de regressar à 
vida, ao lado da alma de uma criança que ainda está 
a aprender mais sobre si mesma (voz de Tina Fey).

REALIZAÇÃO

PETE DOCTER (««Monstros e Companhia», 2011; 
«Up - Altamente», 2009; «Divertida-Mente», 2015) E 

KEMP POWERS

ELENCO

MICHAEL B. JORDAN, JAMIE FOXX, BRIE LARSON

DATA DE ESTREIA:

18 DE JUNHO
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Tal como «Coco», «Soul» apela ao poder da música 
e à relação com a morte, com a história de um 
professor de música que perde, de alguma forma, a 
sua alma e vai para o limbo, procurando regressar 
ao mundo dos vivos. Com muito jazz à mistura, o 
filme conta com dois nomes de peso para dar voz 
aos personagens principais: Jamie Foxx e Tina Fey. 
Foxx tem uma ligação conhecida à música e até 
venceu o Óscar de Melhor Ator Principal por «Ray» 
(2004), no qual interpretou Ray Charles, e Fey é um 
nome reconhecido pela sua vertente cómica, com 
participações marcantes em «30 Rock», «Unbreakable 

Kimmy Schmidt» e «Saturday Night Live».

Na realização, destaque para Pete Docter, um dos 
nomes responsáveis por alguns dos principais 
sucessos da Pixar, em que se incluem «Monstros e 
Companhia» (2011), «Up - Altamente» e «Divertida-
Mente». Em «Soul», Docter junta-se também a Kemp 
Powers, que assina a sua primeira longa-metragem. 
Numa obra com tanto foco na música, essa vertente 
é assegurada por Atticus Ross e Trent Reznor 
(ambos vencedores do Óscar de Melhor Banda 
Sonora por «A Rede Social» (2011)).
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BEM BOM

HISTÓRIA

Quatro jovens talentosas são contratadas para for-
mar a primeira girlband em Portugal. Elas sabem 
cantar e dançar, tornando-se num fenómeno de 
popularidade, mas também escandalizam um país 
acabado de sair de uma ditadura. Eis as Doce. 

REALIZAÇÃO

PATRÍCIA SEQUEIRA («Jogo de Damas», 2015; 
«Snu», 2019)

ELENCO

BÁRBARA BRANCO, ANA MARTA FERREIRA, 

LIA CARVALHO, CAROLINA CARVALHO, JOSÉ 

RAPOSO, DINARTE DE FREITAS

DATA DE ESTREIA

25 DE JUNHO
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Os filmes sobre músicos estão na moda, 
algo patente no lançamento recente de 
obras sobre nomes marcantes da Música, 
como «Bohemian Rhapsody» (2018), 
«Rocketman» (2019) ou «Judy» (2019). 
A tendência verificou-se também em 
Portugal, com o lançamento de «Variações», 
que se tornou no filme português mais 
visto em 2019. Chega, por isso, agora 
o momento de dar destaque à primeira 
girlband portuguesa: as Doce.
 
Após três anos de desenvolvimento, «Bem 
Bom» - cujo título alude à música mais 
emblemática da banda e que levou as Doce 
até à Eurovisão - acompanha o percurso do 
grupo desde a sua formação, em 1979, até 
ao pico do sucesso. A obra, com produção 
da Santa Rita Filmes, é realizada por 
Patrícia Sequeira, responsável pelo sucesso 
recente «Snu» e vencedora de um Emmy 
pela telenovela «Laços de Sangue». Sequeira 
está já habituada a retratos históricos, 
tendo também no currículo as séries 
«Conta-me Como Foi» e «Depois do Adeus». 

A escolha para dar vida a Fátima Padinha, 
Lena Coelho, Laura Diogo e Teresa Miguel 
traduziu-se num longo casting a mais de 
80 atrizes. O grupo final é composto por 
Bárbara Branco (Fátima Padinha), Ana 
Marta Ferreira (Laura Diogo), Lia Carvalho 
(Teresa Miguel) e Carolina Carvalho 
(Helena Coelho), jovens intérpretes com 
um percurso mais marcado na televisão e 
que, claro, também mostram talento para o 
canto e dança.

Depois do filme, a história tem continuação 
numa série da RTP1, com sete episódios, 
que tem estreia prevista mais para o 
final do ano. Os elementos originais da 
banda não irão aparecer no filme, mas a 
homenagem está garantida numa obra que 
recorda antigos sucessos como “É Demais”, 
“Amanhã de Manhã”, “Ali Babá”, “Quente, 
Quente, Quente” e, claro, “Bem Bom”.
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Numa espécie de mistura entre o jogo Fortnite e o 
filme «Força Ralph» (2012), chega-nos esta curiosa 
comédia protagonizada por Ryan Reynolds. O ator 
tem provado, nos últimos anos, o seu talento para a 
comédia, protagonizando filmes como «O Guarda-
Costas e o Assassino» (2017), «6 Underground» (2019) 
e, claro, «Deadpool» (2016), o mercenário desbocado 
da Marvel que lhe relançou a carreira. 

«Free Guy» é o desafio que se segue e parece assentar 
que nem uma luva ao ator, que também é produtor 
da obra. “«Free Guy» é o meu filme favorito entre os 
que já fiz e isso significa muito, porque também fiz 
«Deadpool»”, refere. Reynolds descreve o filme como 
sendo “uma versão moderna de «Regresso ao Futuro» 

(1985) para esta geração”. A história centra-se num 
personagem figurante de um videojogo que, após um 
erro de programação, se apercebe da sua existência e 
agora procura tornar-se no herói da história.

«Free Guy» marca também o regresso à realização 
de uma longa-metragem de Shawn Levy, que tem 
dedicado mais tempo à série de grande sucesso 
«Stranger Things». Levy é responsável pelo filme 
«À Noite, no Museu» (2006), bem como as duas 
respetivas sequelas, pelo que é conhecida a sua 
aptidão para abordar histórias mais cómicas. O 
cineasta explica que o personagem principal do filme 
é “um inocente num mundo cínico. Por isso, o filme 
é sobre a ascensão do idealista num mundo cínico e 
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FREE GUY

sombrio. Torcemos pelo personagem”. 

Além de Reynolds, faz parte também do elenco 
Jodie Comer, estrela da série «Killing Eve», no qual 
interpreta Villanelle, papel pelo qual ganhou o Emmy 
de Melhor Atriz. A britânica começa agora também 
a trilhar o seu caminho no grande ecrã, tendo já 
garantindo presença no próximo filme de Ridley 
Scott, «The Last Duel». Destaque ainda para Taika 
Waititi, que, embora tenha tido mais reconhecimento 
enquanto realizador e argumentista - foi nomeado 
recentemente para o Óscar de Melhor Argumento 
Adaptado por «Jojo Rabbit» (2019) -, tem também 
uma forte vertente de ator, que vai explorar em «Free 
Guy».

HISTÓRIA

Um funcionário de um banco (Ryan Reynolds) tem 
uma vida rotineira até que descobre que, na verda-
de, é um personagem num jogo brutalmente rea-
lista em mundo aberto… e agora quer ser o herói 
da história.

REALIZAÇÃO

SHAWN LEVY («À Dúzia É Mais Barato», 2003; «À 
Noite, no Museu», 2006; «Os Estagiários», 2013) 

ELENCO

RYAN REYNOLDS, JODIE COMER, TAIKA WAITITI

DATA DE ESTREIA

2 DE JULHO
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Who ya gonna call? Sim, os Caça-Fantasmas estão de 
volta ao Cinema. A obra de 1984, realizada por Ivan 
Reitman, foi um grande sucesso, tornando-se num 
dos filmes de culto da década, seguindo-se depois a 
sequela «Os Caça-Fantasmas II» (1989). A verdade é 
que, em 2016, foi lançado um novo filme realizado por 
Paul Feig, numa versão apenas com elenco feminino, 
mas que não foi muito bem recebido, acabando por 
não contar para o cânone da saga.

«Caça-Fantasmas: O Legado» é, por isso, o filme 
que se segue na saga e apresenta uma nova geração 
de Caça-Fantasmas, em que se incluem os netos de 
um dos elementos da equipa original, composta 

CAÇA-FANTASMAS O LEGADO

HISTÓRIA

Quatro jovens talentosas são contratadas para for-
mar a primeira girlband em Portugal. Elas sabem 
cantar e dançar, tornando-se num fenómeno de 
popularidade, mas também escandalizam um país 
acabado de sair de uma ditadura. Eis as Doce. 

REALIZAÇÃO

PATRÍCIA SEQUEIRA («Jogo de Damas», 2015; 
«Snu», 2019)

ELENCO

BÁRBARA BRANCO, ANA MARTA FERREIRA, 

LIA CARVALHO, CAROLINA CARVALHO, JOSÉ 

RAPOSO, DINARTE DE FREITAS

DATA DE ESTREIA

25 DE JUNHO
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por Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e 
Harold Ramis, que já faleceu. A narrativa da nova 
obra procura recuperar a magia do filme original, 
com os personagens a viajar de Nova Iorque para 
Oklahoma, quando algo de estranho começa a surgir 
na quinta da família, até que percebem que poderá 
estar relacionado com Egon Spengler, personagem 
interpretado por Ramis.
 
A realização de «Caça-Fantasmas: O Legado» está 
a cargo do filho de Ivan Reitman, que assinou o 
primeiro filme. Jason Reitman é já um cineasta 
com provas dadas no Cinema, contando com quatro 
nomeações aos Óscares, incluindo na categoria 

de Melhor Realização por «Juno» (2007) e «Nas 
Nuvens» (2009). Reitman já afirmou que pretende 
que este filme seja “uma carta de amor para os Caça-
Fantasmas… Quero fazer um filme para os meus 
colegas fãs de Caça-Fantasmas”.

No elenco da nova obra, destaque para o regresso dos 
membros originais Bill Murray, Sigourney Weaver, 
Dan Aykroyd, Annie Potts e Ernie Hudson, mas 
também para novas adições, como Paul Rudd, Carrie 
Coon, Mckenna Grace e Finn Wolfhard, jovem estrela 
de «Stranger Things», em que, curiosamente, já vestiu, 
em algumas das cenas da série, o fato icónico do 
grupo Caça-Fantasmas.
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A nostalgia está cada vez mais presente no Cinema. 
Nos últimos anos, têm sido lançadas várias sequelas 
de filmes já com décadas, sendo o mais recente 
exemplo «Blade Runner 2049», que surgiu 35 anos 
depois do filme original. Em 2020, temos um novo 
caso com uma distância temporal muito semelhante. 

«Top Gun: Maverick» é a sequela direta de «Top Gun 
- Ases Indomáveis» (1986), que venceu o Óscar de 
Melhor Canção Original por “Take My Breath Away”, 
uma das músicas marcantes da década de 1980. A 
obra foi também nomeada em mais três categorias, 
todas técnicas, e figura como um dos filmes 

HISTÓRIA

Depois de trinta anos a servir a nação enquanto pi-
loto, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) tem uma 
nova missão, sendo agora mentor de uma nova 
geração de pilotos. Entre eles está Bradley 'Rooster' 
Bradshaw (Miles Teller), o filho do seu antigo colega 
Goose (Val Kilmer).

REALIZAÇÃO

JOSEPH KOSINSKI («TRON: O Legado», 2010; 
«Esquecido», 2013; «Só Para Bravos», 2017)
  

ELENCO

TOM CRUISE, MILES TELLER, JENNIFER 

CONNELLY, JON HAMM, ED HARRIS, VAL KILMER

DATA DE ESTREIA PREVISTA

16 DE JULHO

TOP GUN MAVERICK
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incontornáveis daquela década. 
A verdade é que muito mudou desde então, mas algo 
se mantém: o vigor e carisma de Tom Cruise, que 
regressa no papel principal. Desde o lançamento do 
primeiro filme que Cruise se firmou como um dos 
principais atores de ação no Cinema, sobretudo pelo 
empenho que imprime aos seus personagens nas 
cenas mais arriscadas, algo particularmente visível 
na saga Missão Impossível. Pelo meio, mostrou a sua 
vertente mais dramática, garantindo três nomeações 
aos Óscares, por «Nascido a 4 de Julho» (1989), 
«Jerry Maguire» (1996) e «Magnolia» (1999). Tudo 
isto faz com que Cruise seja, ainda hoje, um dos 

grandes nomes do Cinema mundial e vê-lo interpretar 
novamente um dos personagens que o lançou para o 
estrelato é um dos principais trunfos de «Top Gun: 
Maverick».

Desta vez, Maverick passa o testemunho a um jovem 
piloto, interpretado pelo promissor Miles Teller. Já 
Jennifer Connelly substitui Kelly McGillis enquanto 
interesse romântico de Maverick e Val Kilmer 
regressa também para esta sequela. A alta velocidade 
e com cenas que prometem tirar o fôlego, será que 
«Top Gun: Maverick» conseguirá estar a par do 
sucesso do primeiro filme?
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«Tenet» será, porventura, o filme mais aguardado de 
2020 - e não faltam motivos para tal. É a nova obra 
de Christopher Nolan, o cineasta norte-americano 
que não dá ponta sem nó e que deixa o espectador 
às voltas com tantos twists. Através de narrativas 
complexas e não-lineares, as obras de Nolan aguçam 
sempre a curiosidade, como são exemplo «Memento» 
(2000), «O Terceiro Passo» (2006), «A Origem» 
(2010) e «Interstellar» (2014). O britânico foi 
também responsável por uma nova e muito elogiada 
trilogia sobre Batman, num conjunto de filmes em 
que se destaca, sobretudo, «O Cavaleiro das Trevas» 

(2008). Mais recentemente, Nolan optou por algo 
um pouco diferente, assinando o filme de guerra, 
«Dunquerque» (2017), sobre um dos momentos mais 
marcantes da II Guerra Mundial. 

«Tenet» marca o regresso de Nolan ao seu estilo 
habitual e promete várias camadas narrativas e 
um elenco de exceção. O que também é normal no 
lançamento das suas obras é o mistério que envolve 
as mesmas, pelo que pouco se sabe ainda sobre o 
que será, concretamente, a história de «Tenet». É 
conhecido que as rodagens têm lugar em sete países 

 40 METROPOLIS MARÇO 2020



e que a obra terá um orçamento elevadíssimo, 
tornando-a numa das produções cinematográficas 
mais dispendiosas de sempre. 

John David Washington, que surpreendeu em 
«BlacKkKlansman: O Infiltrado» (2018) é o 
protagonista de «Tenet», fazendo-se acompanhar 
de nomes sonantes como Robert Pattinson - que, 
curiosamente, será o novo Batman no Cinema -, 
Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-
Johnson, Clémence Poésy e também Michael Caine, 
um colaborador frequente de Christopher Nolan.

TENET

HISTÓRIA

Épico de ação, passado em vários países, e que en-
volve espionagem internacional.

REALIZAÇÃO

CHRISTOPHER NOLAN («Memento», 2000; «O 
Cavaleiro das Trevas», 2008; «A Origem», 2010; 
«Dunquerque», 2017)

ELENCO

JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT 

PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI, KENNETH 

BRANAGH, MICHAEL CAINE

DATA DE ESTREIA

16 DE JULHO
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R-E-S-P-E-C-T. São estas as palavras que ecoam 
de uma das músicas mais marcantes da década de 
1960, pela voz da inesquecível Aretha Franklin. A 
vida da cantora norte-americana terá agora direito 
a retrato biográfico no Cinema. Franklin era uma 
das mais admiradas artistas dos EUA, que começou 
a cantar no coro da igreja do seu pai e que viria a 
tornar-se numa estrela a nível mundial, impactando 
a luta pelos direitos civis no país. Franklin faleceu 
em 2018 e «Respect» não será a única obra a 
homenagear a artista. Em 2018, foi lançado o 
documentário «Amazing Grace», realizado por 
Alan Elliott e Sydney Pollack há vários anos mas 
que só chegou ao público recentemente, numa 

HISTÓRIA

A história de vida de uma das maiores estrelas da 
música norte-americana, Aretha Franklin (Jennifer 
Hudson).

REALIZAÇÃO

LIESL TOMMY

ELENCO

JENNIFER HUDSON, FOREST WHITAKER, TATE 

DONOVAN, AUDRA MCDONALD, MARY J.BLIGE

DATA DE ESTREIA

14 DE AGOSTO (EUA)

RESPECT
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apresentação da artista com um coro em 1972. 
Já em 2020, será emitida um conjunto de 
episódios dedicados à vida da artista integrada 
na série «Genius», da National Geographic, que 
já retratou as vidas de Albert Einstein e Pablo 
Picasso, interpretados por Geoffrey Rush e Antonio 
Banderas, respetivamente. Na série sobre Aretha 
Franklin, a protagonista será Cynthia Erivo, 
recentemente nomeada para o Óscar de Melhor 
Atriz Principal por «Harriet». 

Sobre «Respect», a atriz escolhida para interpretar 
Aretha Franklin já mostrou que também tem uma 
voz e tanto, impressionando tudo e todos quando 

se estreou em «Dreamgirls» (2006), um papel que 
lhe rendeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária. 
Falamos de Jennifer Hudson, que foi escolhida 
pela própria Aretha Franklin. «Respect» é um dos 
grandes desafios da carreira da atriz, que tem 
finalmente de novo um papel com mais destaque e 
onde poderá aproveitar o potencial da sua qualidade 
vocal. 

Juntam-se, ainda, ao elenco Forest Whitaker, Tate 
Donovan, Audra McDonald, Mary J. Blige e Marlon 
Wayans. A realização está a cargo de Liesl Tommy, 
que se estreia numa longa-metragem, tendo uma 
carreira sobretudo ligada ao teatro. 
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Um filme à la James Bond mas com menos ceremonial 
e mais comédia, «Kingsman: Serviços Secretos» 
(2014), surgiu como uma lufada de ar fresco que 
rapidamente conquistou interesse. Com um fantástico 
Colin Firth como mentor de um jovem aprendiz 
e Samuel L. Jackson no papel de um excêntrico 
vilão, a obra deu também a conhecer o até então 
desconhecido Taron Egerton - que recentemente 
foi Elton John em «Rocketman» (2019) - e Sofia 
Boutella, além de contar com as participações de 
Michael Caine, Mark Hamill e Mark Strong. Seguiu-se 
«Kingsman: O Círculo Dourado» (2017), uma sequela 
menos bem-acolhida, mas ainda há histórias por 
contar sobre esta agência britânica de inteligência 

THE KING'S MAN O INÍCIO

HISTÓRIA

Quando um grupo formado pelos piores e mais 
cruéis criminosos de sempre planeia uma ameaça 
que pode matar milhões de inocentes, um homem 
é obrigado a correr contra o tempo na tentativa de 
salvar o futuro da Humanidade.

REALIZAÇÃO

MATTHEW VAUGHN («Kick-Ass: O Novo Super-
Herói», 2010; «X-Men: O Início», 2011; «Kingsman: 
Serviços Secretos», 2014)
  

ELENCO

HARRIS DICKINSON, RALPH FIENNES, DJIMON 

HOUNSOU, AARON TAYLOR-JOHNSON, GEMMA 

ARTERTON

DATA DE ESTREIA

17 DE SETEMBRO
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cheia de mistério e ocupada por corajosos cavalheiros. 
E, assim, surge, a prequela «The King's Man: O Início», 
passada no período da I Guerra Mundial. Matthew 
Vaughn regressa para assinar este terceiro filme da 
saga, dirigindo um elenco também impressionante. O 
lugar de mentor passa agora para Ralph Fiennes, com 
Harris Dickinson a assumir o papel de novo aprendiz. 
Destaque ainda para a presença de Djimon Hounsou, 
Gemma Arterton, Daniel Brühl, Stanley Tucci, 
Aaron Taylor-Johnson, Rhys Ifans, Tom Hollander e 
Matthew Goode. 

Vaughn explica que “é difícil fazer reviravoltas em 
histórias com personagens conhecidos, por isso 

quis fazer um filme que não tivesse quase nada 
que ver com o Kingsmen original. É possível 
ver este filme sem ver primeiro «Kingsman: 
Serviços Secretos»”. Ralph Fiennes, nomeado 
já para dois Óscares, volta a fazer parte de uma 
saga cinematográfica, depois de ter interpretado 
o principal vilão de outro conhecido franchise 
britânico, Harry Potter. O ator refere que 
gostou “dos primeiros filmes. Respeitava muito 
o equilíbrio inteligente de relacionamento e 
ação que o Matthew estabeleceu. É uma versão 
incomum e original dos temas britânicos de 
espionagem. Fiquei encantado quando o Matthew 
propôs a prequela”.
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Uma das séries norte-americanas de culto, «Os 
Sopranos» focava-se na história de Tony Soprano, 
interpretado por James Gandolfini. A história de 
gangsters criada por David Chase que conquistou 
crítica e público em todo o mundo tem agora direito 
a uma prequela, em que ficaremos a conhecer os 
primórdios da juventude do protagonista, incluindo 
a relação com os seus pais.  

A famosa família está, assim, de regresso 13 anos 
depois do final da série e o filme está recheado de 
personalidades intrinsecamente ligadas à série 
original. David Chase assina o argumento e Alan 

THE MANY SAINTS OF NEWARK

HISTÓRIA

Passada nas décadas de 1960 e 1970, em Nova Jér-
sia, a obra foca-se na juventude de Tony Soprano 
(Michael Gandolfini), abordando o percurso que o 
levou a tornar-se num dos maiores gangsters da 
região.

REALIZAÇÃO

ALAN TAYLOR («Thor: O Mundo das Trevas», 2013; 
«Exterminador: Genisys», 2015)

ELENCO

MICHAEL GANDOLFINI, RAY LIOTTA, VERA 

FARMIGA, COREY STOLL, JON BERNTHAL, 

ALESSANDRO NIVOLA

DATA DE ESTREIA:

24 DE SETEMBRO
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Taylor, um dos realizadores regulares da série, 
dirige a obra. Taylor venceu um Emmy justamente 
por um dos episódios da série e tem uma carreira 
mais ligada à televisão, fazendo parte do seu 
currículo a realização de episódios das séries «O 
Sexo e a Cidade», «Mad Men» e «A Guerra dos 
Tronos». No Cinema, aventurou-se em «Thor: 
O Mundo das Trevas» (2013) e «Exterminador: 
Genisys» (2015).

«The Many Saints of Newark» [foto da rodagem] 
tem como protagonista Michael Gandolfini, o 
filho de James Gandolfini, que faleceu há alguns 

anos. Michael interpreta, assim, o papel que tanto 
marcou a carreira do seu pai. O ator, que nasceu no 
ano em que a série «Os Sopranos» estreou, confessa 
que “foi uma decisão difícil”, revelando que nunca 
tinha visto a série antes de fazer o casting. “A 
parte mais difícil de todo o processo foi ver a série 
pela primeira vez. Foi um processo intenso. Como 
ator, tive que ver quem criou o papel, procurar 
maneirismos, voz, todas aquelas coisas que teria 
de repetir. Mas também estava a ver o meu pai”, 
revela.  O restante elenco tem nomes de peso, como 
Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Corey Stoll e Jon 
Bernthal. 
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Aaron Sorkin é um dos mais talentosos argumentistas 
norte-americanos. Com diálogos rápidos e eloquentes, 
as suas narrativas são dinâmicas e impactantes e, não 
raramente, têm contornos políticos. Da sua carreira, 
destacam-se obras como «Uma Questão de Honra» 
(1992), «Uma Noite com o Presidente» (1995) ou as 
séries «Os Homens do Presidente» e «The Newsroom». 
A aclamação pelos pares chegaria com «A Rede Social» 
(2011), «Moneyball - Jogada de Risco» (2011) e «Jogo 
da Alta-Roda» (2017), que lhe rendeu nomeações para 
o Óscar na categoria de Melhor Argumento Adaptado 
- venceu a estatueta dourada pelo biopic de Mark 
Zuckerberg. 

HISTÓRIA

A obra aborda o julgamento de sete pessoas no se-
guimento de várias acusações a propósito da Con-
venção Nacional Democrata de 1968, em Chicago, 
Illinois.

REALIZAÇÃO

AARON SORKIN     

(«Jogo da Alta-Roda», 2017)

ELENCO

EDDIE REDMAYNE, MARK RYLANCE, MICHAEL 

KEATON, JOSEPH GORDON-LEVITT, SACHA 

BARON COHEN, JEREMY STRONG

DATA DE ESTREIA:

2 DE OUTUBRO (EUA)

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7
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«O Jogo da Alta-Roda», protagonizado por Jessica 
Chastain, foi a primeira obra em que se arriscou 
também na realização e parece não querer parar. «The 
Trial of the Chicago 7» é o novo desafio do cineasta, 
que assina a realização e argumento da obra. Trata-
se de uma dramatização do caso Chicago Seven, um 
grupo de sete pessoas acusadas, em 1968,  de ações 
anti-democráticas após uma manifestação anti-
guerra do Vietname que interrompeu o congresso do 
partido Democrata.

Sorkin volta, assim, a focar-se numa história recheada 
de conotações políticas. O filme está há vários anos 

em fase de desenvolvimento, tendo 
passado já por vários realizadores e 
atores. O elenco final é recheado de 
estrelas, sendo encabeçado por Eddie 
Redmayne, vencedor do Óscar de 
Melhor Ator Principal por «A Teoria 
de Tudo» (2014). Ao seu lado, estarão 
outros atores de relevo, como Mark 
Rylance, Joseph Gordon-Levitt, 
Jeremy Strong, Sacha Baron Cohen, 
Michael Keaton, Frank Langella, 
Yahya Abdul-Mateen II e Caitlin 
Fitzgerald. 
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O Universo Cinematográfico Marvel teve o seu 
momento mais épico com «Vingadores: Endgame» 
(2019) e agora fica a pergunta: o que se segue numa 
das maiores sagas da História do Cinema? Depois 
de «Black Widow», a Marvel segue com a Fase 4, 
apresentando o seu próximo grupo de super-heróis: 
os Eternals.

Este grupo surgiu pela primeira vez na banda-
desenhada em 1976 e foi criado por Jack Kirby. 
Estes heróis fazem parte de uma raça modificada 
geneticamente pelos deuses conhecidos como 
Celestiais, sendo fruto de experiências fracassadas 
dos seus próprios criadores, que também geraram os 
Deviants, os seus principais inimigos. 

Os Eternals são, como o próprio nome indica, 
imortais e conseguem manipular energia cósmica, 
fazendo com que tenham uma série de poderes. 
À semelhança do que aconteceu com «Guardiões 
da Galáxia» (2014), estes heróis não são muito 
conhecidos do público em geral, pelo que são grandes 
as expectativas para aferir a sua recetividade e se 
conseguem também conquistar o interesse dos fãs 
como os Guardiões.

Para procurar minimizar estes possíveis riscos, a 
Marvel apostou muitas fichas no elenco, começando 
pelo peso-pesado Angelina Jolie. Vencedora do Óscar 
de Melhor Atriz Secundária por «Vida Interrompida» 
(1999), Jolie é também conhecida pelas várias 
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personagens em filmes de ação, como em «Lara Croft: 
Tomb Raider» (2001), «Mr. e Mrs. Smith» (2005) 
e «Salt» (2010). Mais recentemente, tornou-se na 
«Maléfica» (2014) dos filmes Disney. Vê-la como uma 
super-heroína Marvel é um dos trunfos de «Eternals». 
Também no elenco, destaque para Richard Madden e 
Kit Harington - ambos estrelas da série-fenómeno «A 
Guerra dos Tronos» -, Salma Hayek, Kumail Nanjiani 
e Gemma Chan, que já participou em «Capitão 
Marvel» (2019). Trata-se de um elenco diverso que 
será dirigido pela realizadora Chloé Zhao, que assinou 
«Songs My Brothers Taught Me» (2015) e «The Rider» 
(2017), e que poderá atribuir a um filme naturalmente 
cheio de efeitos especiais uma carga mais dramática e 
intimista.

HISTÓRIA

Os Eternals são um grupo de alienígenas ancestrais 
que têm vivido em segredo na Terra há milhares de 
anos… até agora. Depois dos acontecimentos de 
«Vingadores: Endgame» (2019), surge uma inespe-
rada tragédia que obriga estes novos super-heróis 
a sair das sombras para se reunirem contra os mais 
antigos inimigos da humanidade, os Deviants.

REALIZAÇÃO

CHLOÉ ZHAO («Songs My Brothers Taught Me», 
2015; «The Rider», 2017)

ELENCO

ANGELINA JOLIE, RICHARD MADDEN, SALMA 

HAYEK, KIT HARINGTON, GEMMA CHAN, KUMAIL 

NANJIANI

DATA DE ESTREIA

6 DE NOVEMBRO (EUA)

ETERNALS
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West Side Story adapta a clássica história de Romeu e 
Julieta e é um dos mais famosos musicais da Broadway, 
levado a palco pela primeira vez em 1957. A obra já foi 
adaptada pelo Cinema, logo em 1961, num sucesso 
estrondoso: «Amor Sem Barreiras», realizado por 
Jerome Robbins e Robert Wise, venceu 10 Óscares, 
incluindo na categoria de Melhor Filme. É certo que 
temos assistido a uma vaga de remakes de sucessos do 
Cinema do passado, mas nem sempre estes correm da 
melhor forma - «Cats» é um dos exemplos mais recentes 
e flagrantes de quando o remake seria escusado. Por 
isso, se é para adaptar um grande sucesso, convém 
chamar um peso-pesado e, no caso, é mesmo um 
dos grandes nomes da História do Cinema: Steven 

HISTÓRIA

Nesta nova adaptação do musical de 1957, os gan-
gues Jets e Sharks voltam a lutar entre si para do-
minar o território do seu bairro no lado oeste da 
cidade de Nova Iorque. Os conflitos aumentam 
quando dois elementos rivais se apaixonam.

REALIZAÇÃO

STEVEN SPIELBERG      

(«E.T. - O Extra-Terrestre», 1982; «A Cor Púrpura», 
1985; «A Lista de Schindler», 1993; «Lincoln», 2012)

ELENCO

ANSEL ELGORT, RACHEL ZEGLER, COREY 

STOLL, RITA MORENO

DATA DE ESTREIA:

17 DE DEZEMBRO

WEST SIDE STORY
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Spielberg. O cineasta americano tem uma carreira mais 
ligada à ficção científica (género que também ajudou 
a transformar), mas também a dramas históricos 
e políticos. Venceu já três Óscares e não tem nada 
a provar, mas arrisca-se agora com o seu primeiro 
musical.

O elenco reúne muitos nomes hispânicos e é encabeçado 
por Ansel Elgort, conhecido pelas suas participações 
em «A Culpa é das Estrelas» (2014), «Baby Driver - Alta 
Velocidade» (2017) e na saga Divergente. Já a outra 
protagonista é a estreante Rachel Zehler. Rita Moreno, 
que ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária pela 
sua interpretação no filme original, está de regresso.  

O argumento é assinado por Tony Kushner, 
indicado ao Óscar de Melhor Argumento Adaptado 
por «Munique» (2005) e «Lincoln» (2012), ambos de 
Spielberg. Kushner refere que “a nossa versão não 
pretende arrasar com o filme original, que é uma 
obra-prima. Acho que as pessoas vão encontrar 
uma nova maneira de amar a história e de amar as 
músicas através da nossa interpretação. Não sei se 
'corajoso' é necessariamente a palavra certa, mas 
há aspetos da vida urbana em 1957, 1958,1959 
que não foram mencionados no filme de 1961”. 
“Existem muitas versões diferentes possíveis de 
uma grande obra de arte como West Side Story”, 
afirmou.
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Denis Villeneuve é um dos mais profícuos 
realizadores da atualidade, com obras como 
«Incendies - A Mulher que Canta» (2010), «Raptadas» 
(2013) ou «Sicário - Infiltrado», 2015. Nos últimos 
anos, tem-se notabilizado também em obras de 
ficção científica. «O Primeiro Encontro» (2016) 
mostrou o virtuosismo do cineasta, que arrecadou 
a nomeação para o Óscar de Melhor Realizador. A 
obra recebeu oito nomeações, incluindo na categoria 
de Melhor Filme. Seguiu-se um grande desafio, 
«Blade Runner 2049», a sequela de um dos mais 
representativos filmes de ficção científica, que 

também recebeu elogios de crítica e público.

«Dune» é a nova empreitada de Villeneuve e é 
particularmente ambiciosa. Trata-se da adaptação do 
romance de Frank Herbert e não é a primeira vez que 
alguém o tenta fazer. David Lynch realizou «Duna» 
em 1984 e foi também lançada a minissérie «Dune» 
em 2000. A narrativa é complexa, acompanhando 
famílias nobres num planeta distante que lutam 
pelo poder. Villeneuve refere-se à mesma como 
“Star Wars para adultos”. Para o cineasta, este filme 
representa ainda uma novidade na sua carreira, 
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já que será a primeira vez que assume também a 
produção.

O elenco está cheio de nomes renomados, sendo 
encabeçado pelo jovem Timothée Chalamet, que 
se encontra em plena ascensão, contando já com 
uma nomeação ao Óscar de Melhor Ator Principal 
por «Chama-me Pelo Teu Nome» (2017). Juntam-se 
também a esta aventura épica Javier Bardem, Oscar 
Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh 
Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista e Zendaya.

DUNE

HISTÓRIA

Num futuro distante, os planetas são comandados 
por casas nobres que fazem parte de um império 
feudal intergalático. Paul Atreides (Timothée Cha-
lamet) é um jovem nobre cuja família assume o 
controlo do planeta deserto Arrakis, também co-
nhecido como Dune. Neste planeta, encontra-se a 
fonte da substância mais importante do Universo, 
fazendo com que Arrakis se revele um local difícil 
de governar.

REALIZAÇÃO

DENIS VILLENEUVE («Incendies - A Mulher que 
Canta», 2010; «Sicário - Infiltrado», 2015; «O Primeiro 
Encontro», 2016; «Blade Runner 2049», 2017)

ELENCO

TIMOTHÉE CHALAMET, JAVIER BARDEM, 

REBECCA FERGUSON, OSCAR ISAAC, 

CHARLOTTE RAMPLING, STELLAN SKARSGÅRD

DATA DE ESTREIA

17 DE DEZEMBRO
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Eddie Murphy está de regresso ao Cinema cada vez 
mais em força. Depois de alguns anos mais afastado 
dos holofotes, o ator tem voltado a dar nas vistas. 
Conhecido pela sua grande vertente cómica, Murphy 
foi o protagonista de famosos filmes de comédia das 
últimas décadas, como «Os Ricos e os Pobres» (1983), 
«O Caça Polícias» (1984), «O Professor Chanfrado» 
(1996) ou «Norbit» (2007), que, contudo, nem sempre 
reuniram o agrado da crítica. Com «Dreamgirls», 
mostrou que também tem talento para o drama, 
recebendo a nomeação para o Óscar de Melhor 
Ator Secundário. Mais recentemente, o ator tem 
chamado a atenção pelas obras «Mr. Church» (2016) 
e «Dolemite Is My Name» (2019), voltando agora a 
interpretar um dos seus papéis mais icónicos, na 

HISTÓRIA

O Príncipe Akeem (Eddie Murphy) descobre que 
tem um filho nos EUA e regressa ao país para conhe-
cer o inesperado herdeiro do trono de Zamunda.

REALIZAÇÃO

CRAIG BREWER («Hustle & Flow», 2005; «Dolemite 
Is My Name», 2019)

ELENCO

EDDIE MURPHY, JAMES EARL JONES, WESLEY 

SNIPES, LESLIE JONES

DATA DE ESTREIA:

18 DE DEZEMBRO (EUA)

COMING 2 AMERICA
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sequela de «Um Príncipe em Nova Iorque» (1988). 
Foi neste filme de John Landis que deu vida a mais 
do que um personagem na mesma obra, algo que se 
tornaria na imagem de marca do ator.

«Coming 2 America» [fotos da rodagem] é realizado, 
justamente, pelo mesmo cineasta que assinou 
«Dolemite Is My Name», Craig Brewer, que volta 
a trazer para o grande ecrã alguns dos nomes que 
fizeram parte do elenco do primeiro filme. Além de 
Murphy, regressam também Arsenio Hall, James 
Earl Jones, Shari Headley e John Amos, enquanto 
Wesley Snipes, Leslie Jones e Tracy Morgan também 
se juntam à produção. Aliás, Snipes e Murphy voltam, 
assim, a reencontrar-se no grande ecrã, já que 

também participaram em «Dolemite Is My Name».

Nesta sequela, que é lançada 32 anos depois de 
«Um Príncipe em Nova Iorque», o Príncipe Akeem 
descobre que tem um filho nos EUA, num papel 
interpretado por Jermaine Fowler. O argumento 
contou com o contributo de David Sheffield e 
Barry W. Blaustein, que assinaram o guião do 
primeiro filme. Eddie Murphy também participou 
na elaboração do argumento. Quanto ao ator, 
parece que o regresso aos sucessos do passado não 
fica por aqui, já que Murphy anunciou que, após 
«Coming 2 America», o próximo projeto na calha 
é «Beverly Hills Cop 4», em mais um filme Caça-
Polícias.
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HISTÓRIA

A narrativa passa-se na década de 1840, em Ingla-
terra, e aborda o romance entre a paleontóloga 
Mary Anning (Kate Winslet) e Charlotte Murchison 
(Saoirse Ronan), uma jovem mulher londrina.

REALIZAÇÃO

FRANCIS LEE («God's Own Country», 2017) 

ELENCO

KATE WINSLET, SAOIRSE RONAN, FIONA SHAW

SEM DATA DE ESTREIA PREVISTA

AMMONITE
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O realizador britânico Francis Lee chamou a 
atenção com a sua primeira longa-metragem, 
«God’s Own Country» (2017), que abordou o 
romance entre dois homens que trabalham 
numa quinta. A obra foi nomeada para o 
Bafta de Melhor Filme Britânico e permitiu 
a Lee ganhar mais visibilidade para agarrar 
novos desafios, como «Ammonite».

O filme de época passa-se na época Vitoriana 
e foca-se na história de uma famosa 
paleontóloga britânica, Mary Anning, 
que constrói uma relação de amizade com 
Charlotte Murchison, que passa a cuidar dela 
a pedido de um homem rico. O filme revela 
uma relação mais íntima entre ambas, o que 
já veio levantar alguma polémica junto dos 
descendentes de Anning, tendo em conta que 
a sexualidade da paleontóloga não chegou a 
ser confirmada. Sobre esta questão, Lee refere 
que “depois de ver histórias queer serem 
'heterossexualizadas' através da cultura e 
dado que se trata de uma figura histórica 
sobre a qual não há evidência sobre uma 
relação heterossexual, não é permissível vê-la 
sob outro contexto?”. “Continuo a explorar 
temas de género, classe e sexualidade e 
espero dar-lhes o respeito autêntico e os 
relacionamentos que merecem”, afirmou.

Polémicas à parte, a obra promete ser uma 
narrativa intimista e delicada, com duas 
grandes atrizes a dividir a cena: Kate Winslet 
e Saoirse Ronan. Ambas conseguem reunir 
o interesse do público e da crítica, com 
carreiras recheadas de papéis marcantes. 
Winslet tem uma carreira mais longa e já 
venceu o Óscar de Melhor Atriz Principal 
por «O Leitor» (2008), além de outras seis 
nomeações. Ronan é mais nova, mas já conta 
no currículo com quatro nomeações aos 
Óscares, a última das quais muito recente, 
por «Mulherzinhas» (2019). As duas atrizes 
são conhecidas por emprestar uma grande 
carga dramática às suas personagens e será 
certamente impactante ver como funciona a 
sua química nesta obra. 
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Se vir um filme com planos simétricos ou paletas 
de cores diferenciadas é muito provável que se trate 
de uma obra de Wes Anderson. O cineasta norte-
americano tem uma abordagem distintiva que se 
nota em vários aspetos, como são exemplo estas 
duas referências visuais. Anderson apresenta obras 
delicadas, mas incisivas, cujas narrativas envolvem, 
desde logo, o espectador. Começou a chamar a 
atenção com «Os Tenenbaums - Uma Comédia 
Genial» (2011), mas tem vindo a conquistar a crítica 
e público filme após filme, com os lançamentos a 
já serem um marco. Anderson assume também, 
por norma, o papel de argumentista, e, ao todo, já 
foi nomeado para sete Óscares (nas categorias de 
Melhor Filme, Melhor Realização ou Argumento). 

Poderá ser «The French Dispatch» a oportunidade 
para o cineasta levar finalmente a estatueta dourada 
para casa?

O cineasta não gosta de fazer muita publicidade aos 
seus filmes na fase de produção, mas já se sabe que a 
nova obra irá abordar a ética jornalística e foi rodada 
em Angoulême, França. Sobre o filme, Anderson 
diz que “a história não é fácil de explicar. É sobre 
um jornalista americano com sede na França que 
cria a sua revista e é um retrato desse homem, do 
jornalista que luta para escrever o que quer escrever. 
Não é um filme sobre liberdade de imprensa, mas, 
quando falas sobre jornalistas, também falas sobre o 
que está a acontecer no mundo real”.
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O que também é certo é que o cineasta vai continuar a 
apostar noutra das suas imagens de marca: recorrer a 
antigos colaboradores. Tal é patente, por exemplo, na 
escolha do Diretor de Fotografia, Robert D. Yeoman, 
que foi nomeado para o Óscar justamente por «Grand 
Budapest Hotel» (2014), e no elenco, que, neste caso, 
é vasto e absolutamente de encher o olho. Estão de 
regresso a um filme de Anderson nomes como Saoirse 
Ronan, Frances McDormand, Owen Wilson, Tilda 
Swinton, Willem Dafoe, Jason Schwartzman ou Bill 
Murray. No lado dos novos elementos, encontramos 
Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Kate Winslet 
ou  Elisabeth Moss. Não faltam motivos para «The 
French Dispatch» ser um dos filmes mais aguardados 
do ano.

THE FRENCH DISPATCH

HISTÓRIA

Numa espécie de carta de amor ao jornalismo, a 
narrativa passa-se numa cidade ficcional no século 
XX e aborda uma coleção de histórias publicadas na 
revista The French Dispatch.

REALIZAÇÃO

WES ANDERSON  («O Fantástico Senhor Raposo», 
2009; «Moonrise Kingdom», 2012; «Grand Budapest 
Hotel», 2014; «Ilha dos Cães», 2018)

ELENCO

SAOIRSE RONAN, TIMOTHÉE CHALAMET, 

BENICIO DEL TORO, TILDA SWINTON, JEFFREY 

WRIGHT

SEM DATA DE ESTREIA PREVISTA
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Estas são as produções nacionais ou 
co produções filmadas em Portugal 
que iremos ver em 2020. Algumas 
datas de estreia aqui anunciadas 
podem ser alteradas.
TIAGO ALVES

Os primeiros grandes festivais 
do ano marcam o momento das 
primeiras estreias portuguesas. 
Depois de ter inaugurado o Festival 
de Roterdão, «Mosquito», de João 
Nuno Pinto, é uma das primeiras 
estreias portuguesas do ano (5 
de março). O filme de João Nuno 
Pinto é inspirado nas memórias 
do avô do realizador durante a I 
Guerra Mundial e conta a história 
de Zacarias, um jovem português 
enviado para Moçambique, onde 
o conflito se desenrola longe dos 
olhares do mundo. 

O cinema português perdeu espaço 
com a nova direção artística do 
Festival de Berlim e isso nota-se 

na 70ª edição da Berlinale – ainda 
assim será exibido «A Metamorfose 
dos Pássaros» (sem data de estreia 
mas que chegará aos cinemas ou 
festivais portugueses em 2020). 
É a primeira longa-metragem 
de Catarina Vasconcelos que 
desenvolveu este documentário 
familiar e sobre a relação 
primordial com a avó, na oficina 
Arché do Doclisboa e no programa 
de escrita Archidoc da escola de 
cinema parisiense La Fémis.

O centenário do nascimento do 
escritor Bernardo Santareno é 
evocado, oportunamente, no filme 
de época «Terra Nova» (estreia 
19 março), nome de um lugre 
bacalhoeiro que é tripulado até 
à Gronelândia. O filme evoca a 
faina maior, tem direção de Artur 
Ribeiro, foi rodado ao longo de seis 
semanas, tendo o navio e o mar 
como cenários principais, numa 
longa travessia, entre auroras 

MOSQUITO

boreais, fiordes e Mar do Norte, 
desde a Noruega até à Holanda, e 
com cenas adicionais em Portugal. 

Rodrigo Areias regressa com a nova 
longa-metragem filmada a partir 
de um argumento do escritor Valter 
Hugo Mãe. «Surdina» (estreia 16 
abril) é apresentado como uma 
"tragicomédia minhota" sobre o 
envelhecimento e o que resta ainda 
para sonhar e amar quando a idade 
avança.

Depois de «Florbela» e «Al Berto», 
o realizador Vicente Alves do Ó 
voltou a rodar um filme biográfico 
sobre uma grande figura da arte 
portuguesa. «Amadeo» (estreia 12 
novembro) é inspirado na época 
e na obra do pintor e baseado em 
acontecimentos ocorridos entre 
1911 e 1918, entre Paris, Manhufe 
e Espinho. Amadeo de Souza-
Cardoso é interpretado pelo ator 
Rafael Morais, e o elenco conta 
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MOSQUITO (5 de março) 
João Nuno Pinto

INNER GHOSTS (12 de março) 
Gonçalo Almeida e Paulo Leite

TERRA NOVA (19 de março) 
Artur Ribeiro

SURDINA (16 de abril) 
Rodrigo Areias 

FAZ-ME COMPANHIA (28 de maio) 
Gonçalo Almeida

O SENTIDO DA VIDA (11 de junho) 
Miguel Gonçalves Mendes 

AMADEO (12 de novembro) 
Vicente Alves do Ó 

ORDEM MORAL 
Mário Barroso

PRAZER, CAMARADAS! 
José Filipe Costa

A METAMORFOSE DOS PÁSSAROS 
Catarina Vasconcelos

com Ana Lopes (Lucie Pecetto, 
a mulher do pintor), José Neves 
(Almada Negreiros), Carla Chambel 
(Sarah Affonso), e João Cachola 
(Modigliani).

Este será o ano em que vamos ver 
o resultado da volta ao mundo 
de Miguel Gonçalves Mendes. O 
realizador de «José e Pilar» filmou 
o documentário filosófico «O 
Sentido da Vida» (estreia 11 junho), 
questionando a nossa existência 
através das perguntas de um jovem 
que sofre de uma rara doença 
hereditária sem cura.

Ainda sem data de estreia veremos 
a terceira longa-metragem de Mário 
Barroso, «Ordem Moral» (terceiro 
trimestre 2020), com Maria de 
Medeiros. É um drama sobre a 
história de Maria Adelaide Coelho 
da Cunha, herdeira e proprietária 
do Diário de Notícias, que em 1918 
abandonou o luxo social, cultural 

e familiar em que vivia para fugir 
com o motorista, 26 anos mais 
novo. Aguarda-se a data em que 
chegará às salas o documentário 
«Prazer, Camaradas!» (abril ou 
setembro 2020), de José Filipe 
Costa, estreado no Festival de 
Cinema de Locarno, na Suíça, em 
2019. É uma dramatização de 
histórias passadas após o 25 de 
Abril, contadas por portugueses 
e estrangeiros que as viveram, 
ou que passaram por situações 
semelhantes, mas assumindo a 
idade que têm hoje. 

No domínio do mistério e 
sobrenatural aguardamos pelas 
primeiras longas-metragens 
realizadas por Gonçalo Almeida 
e Paulo Leite: em «Inner 
Ghosts» (estreia 12 março) uma 
investigadora procura desenvolver 
uma terapia revolucionária para 
tratar doenças degenerativas do 
cérebro. O filme de Paulo Leite 

tem elenco luso britânico e é 
interpretado em língua inglesa. 
«Faz-me Companhia» (estreia 28 
maio) é sobre um mistério que 
perturba uma relação entre duas 
amantes e foi filmado por Gonçalo 
Almeida na paisagem alentejana. 
Ambos chegam aos cinemas depois 
de exibições no MOTELx em 2019.

Durante o ano estrearão duas 
produções internacionais rodadas 
em Portugal: «O Homem que 
Matou Dom Quixote» (estreia 
9 julho), o filme que o britânico 
Terry Gilliam demorou 20 anos 
a concluir; e «Fátima» (estreia 
1 maio), do italiano Marco 
Pontecorvo, com Harvey Keitel, 
Sónia Braga e Joaquim de Almeida 
num filme religioso que retoma o 
tema das supostas aparições. 

PORTUGAL 2020TIAGO ALVES
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RODRIGO FONSECA CRÍTICO DE 

CINEMA E ROTEIRISTA DA TV GLOBO

Antigos espíritos do Mal seja em 
Hollywood, seja no cinema do 
Velho Mundo, os vampiros vão 
assombrar o cinema brasileiro em 
2020, a julgar pela vitória da longa-
metragem cearense «Canto dos 
Ossos», da dupla Petrus de Bairros 
e Jorge Polo, no fim da Mostra de 
Tiradentes, em Minas Gerais, no 
dia 1º de fevereiro. É a história de 
duas criaturas monstruosas que 
fazem o impossível e o improvável 
para unirem os seus destinos, 
mesmo em trilhas opostas. De 
Brasília, vem «Hopekillers», de 
Thiago Moysés, sobre um clã de 
sanguessugas que combate em um 

«Game of Thrones» subtropical. 
Haverá ainda uma revisão de um 
mito do terror, «As Sete Vampiras» 
(1986), no documentário «Ivan, 
o terrível», de Mario Abbade, que 
revisita o baú de assombrações 
do cineasta Ivan Cardoso. E 
há, ainda, um experimento 
vampírico capaz de unir Brasil e 
Portugal: «Não sei quantas almas 
tenho», uma ficção hoje em fase 
de filmagem com previsão de 
lançamento para outubro de 2020. 
Com direção de Cavi Borges e de 
Patricia Niedermeier, esse thriller 
metafísico está sendo rodado em 
locações em Lisboa, Évora, Sintra, 
São Luiz do Maranhão e Rio de 
Janeiro. Patricia, Jorge Caetano, 
Felipe Bond, Fernanda Dalveira, 

NÃO SEI QUANTAS ALMAS TENHO

Cris Mayrink e Alexandre Varella 
integram o elenco, que conta 
com uma participação da Banda 
Leela.  Pa.  A trama acompanha 
a solitária existência do Vampiro 
Nicolau e a sua amada Nina. Ele 
considera a vida eterna uma 
maldição e não quer que Nina 
seja uma vampira como ele. Por 
isso, precisa reconquista-la a cada 
nova encarnação dela.  Nina, uma 
exótica química alquimista, é 
obcecada por fórmulas, números 
e outros tesouros da matemática. 
Ambos estão atrás da Pedra 
Filosofal e do elixir da vida eterna.  
O filme pretende investigar os 
mistérios desse amor imortal que 
sobrevive a tudo. 
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“Eu sempre fui fã de filmes de 
terror. Na Cavídeo, clube de vídeo 
que se mantém ativo no Rio, tenho 
uma seção especializada em filmes 
de vampiro, de lobisomem, do 
Godzilla, Hammer, Stephen King”, 
diz o cineasta. “É uma coisa que 
eu trago comigo desde a minha 
adolescência. Acho que, nos anos 
1980 e 90, todo mundo era fã de 
filmes de terror. Eu nunca fiz um 
filme de terror e sempre foi uma 
vontade de fazer um filme de 
género, mas como a gente trabalha 
sempre com baixo orçamento, eu 
achava que ficaria tosco, não iria 
ficar legal. Precisava de uma boa 
estrutura para fazer e de uma 
boa ideia. Aí, viajando por alguns 
países na Europa, visitamos muitos 

castelos e fomos à Transilvânia. 
Isso me impactou muito. Como a 
Patrícia, minha mulher e parceira 
de vários projetos, é pau para 
toda hora, ela topou. O ator Jorge 
Caetano também topou. Aí, 
quando fomos lançar um filme em 
Portugal, aproveitamos e filmamos 
em alguns lugares bem sombrios 
como o Castelo dos Mouros, a 
Capela de Ossos de Évora. A gente 
achou que essas locações seriam 
inspiradoras para fazer o filme”.

Realizador de cerca de 60 filmes 
(como «Salto no Vazio» e «A 
Distração de Ivan», rodados em 
parceria), Cavi explica que «Não 
sei quantas almas tenho» não é 
um filme de vampiro tradicional 

e não tem muita morte. “Fizemos 
um filme de amor. É a história 
de um vampiro apaixonado por 
uma mulher. Ele acha que a vida 
eterna é uma maldição e não 
quer transformá-la em vampira. 
Conforme ela vai morrendo, 
com o passar dos séculos, ele 
tenta reencontrá-la nas novas 
encarnações dela e reconquistá-la. 
É um filme climático, tem pouca 
fala. O som é bem importante, 
a trilha sonora. Fizemos um 
videoclipe para a banda Leela, que 
faz parte do filme fazendo uma 
versão de “Bela Lugosi's Dead”, um 
clássico do Bauhaus”, diz Cavi. “O 
filme é mais experimental, não 
explica muito, ele é mais climático 
e estranho”.

RODRIGO FONECA BRASIL 2020
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NOS AUDIOVISUAIS

Principais apostas de 2020?
A NOS Audiovisuais é líder 
histórico na distribuição de 
filmes para cinema, e todos os 
anos estreia filmes que dominam 
os tops e atraem milhões de 
espectadores às salas de cinema. 

2019 foi o melhor ano de sempre 
para o cinema em Portugal com 
uma receita bruta de bilheteira 
estimada em 83.1M€ (+5.6% 
face a 2018 – 4.4M€) e 15.5M de 
espectadores (+5% face a 2018 - + 
740 mil espectadores); média de 
1,5 espectadores por habitante

Os filmes distribuídos pela NOS 
Audiovisuais foram vistos por 

A par do tradicional dossier 
de antevisão cinematográfica 
do ano, a revista METROPOLIS 
consultou os principais 
distribuidores nacionais 
de cinema sobre os seus 
lançamentos, surpresas 
e desafios do mercado 
cinematográfico em Portugal 
em 2020. Estas são as respostas 
que recebemos da NOS 
Audiovisuais, Midas Filmes, 
Som e a Fúria (produtora), 
Outsider Filmes, Pris 
Audiovisuais, Alambique, 
Big Picture, Cinemundo com 
exceção da Leopardo Filmes e 
Films4You. 
ENTREVISTAS DE 

SARA AFONSO, SÉRGIO ALVES E 

TIAGO ALVES

DISTRIBUIÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA 
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quase 11M de espectadores (+14% 
face a 2018) e obtiveram uma 
receita bruta superior a 59M€ 
(+13.9% face a 2018). Em 2019 a 
NOS Audiovisuais estreou 138 
filmes, sendo responsável pela 
distribuição de 9 dos 10 filmes 
mais vistos em 2019 e a colocar 
3 filmes no ‘Top10 All Time 
em Portugal’ - #1 «Rei Leão», 
#6 «Joker» e #9 «Vingadores: 
Endgame».

A NOS Audiovisuais distribuiu 
12 dos filmes nomeados para a 
presente edição dos Óscares®, 
obtendo um total de 34 nomeações 
com destaque para «Joker», 
11 nomeações, e «1917», 10 
nomeações, ambos com nomeação 
para ‘Melhor Filme’.

Para 2020 são muitas as apostas 
da NOS Audiovisuais. Destacamos 
alguns filmes que acreditamos que 
vão ser muito bem recebidos pelo 
publico português:

1917 – estreou a 23 janeiro
BIRDS OF PREY – 6 fevereiro
SONIC – O FILME (Paramount) – 
13 fevereiro
BORA LÁ (Disney) – 5 março
MULAN (Disney) – 26 março
007: SEM TEMPO PARA MORRER 
(MGM) – 09 abril
BLACK WIDOW (Disney) – 30 
abril
SPONGEBOB: ESPONJA EM 
MISSÃO (Paramount) – 28 maio
MULHER-MARAVILHA 1984 
(Warner Bros) – 4 junho
SOUL (Disney) – 18 junho 

TOP GUN MAVERICK 
(Paramount) – 16 julho
TENET (Warner Bros) - 16 julho
JUNGLE CRUISE (Disney) – 13 
agosto
INFINITO (Paramount) – 27 
agosto
THE HITMAN’S WIFE 
BODYGUARD – 27 agosto
THE CONJURING 3: A OBRA DO 
DIABO (Warner Bros) – 
10 setembro
ETERNALS (Disney) – 5 novembro 
AMADEO (Português) – 
12 novembro 
RAYA AND THE LAST DRAGON 
(Disney) – 28 novembro
DUNE (Warner Bros) – 
17 dezembro

UM LUGAR SILENCIOSO 2
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O filme do catálogo que pode 
ser uma surpresa?
 Estas poderão ser algumas das 
grandes surpresas em 2020: 

UM LUGAR SILENCIOSO 2 
(Paramount) – 19 março
Depois da enorme surpresa 
que foi a estreia do primeiro 
filme, alimentada por toda uma 
onda de reações e comentários 
extraordinários, sobretudo nas 
redes sociais, mas também da 
crítica internacional, espera-
se nova e maior proeza com a 
estreia deste novo filme, não 
só pelo sucesso anterior e pelas 

credenciais associadas, mas pelo 
género – terror -, que encontrou 
nos cinemagoers um público 
fiel e ao mesmo tempo exigente, 
a que «A Quite Place» («Um 
Lugar Slencioso») soube tão bem 
responder com um novo género de 
terror de qualidade.
 
O SEGREDO (independente) – 
23 abril
Baseado no bestseller mundial, que 
se tornou o livro que mais vendido 
de sempre em Portugal, terá 
também a sua adaptação ao cinema 
num filme protagonizado por Katie 
Holmes. 

ARTEMIS FOWL (Disney) – 
2 julho
Baseado no acarinhado livro 
de Eoin Colfer e realizado pelo 
visionário Kenneth Branagh, 
«Artemis Fowl» da Disney, é uma 
aventura fantástica e mágica 
do génio de 12 anos, Artemis 
Fowl, descendente de uma longa 
linhagem de mentes do crime, 
na sua procura pelo pai, que 
desapareceu misteriosamente. 
Cenários verdadeiramente únicos, 
onde a mais moderna tecnologia 
encontra a fantasia. 
«Artemis Fowl» é o primeiro de 
uma série de 8 livros que no US 

O SEGREDO
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venderam mais de 12 milhões de 
cópias e são um dos top sellers do 
New York Times e USA Today.
 
MALIGNO (Warner Bros) – 
13 agosto
Este é o próximo filme de terror 
do genial James Wan, responsável 
pelo sucesso de franchises do 
género como ‘The Conjuring 
Universe’ e ‘Saw’. O filme é baseado 
na novela gráfica de sua autoria.  
 COMING 2 AMERICA 
(Paramount) – 17 dezembro
No roll das SURPRESAS teremos 
ainda o novo COMING 2 
AMERICA, com Eddie Murphy, 

que ancorado no sucesso do 
primeiro filme («Um Príncipe 
em Nova Iorque») e todas as 
anteriores comédias de sucesso 
que protagonizou, a que se junta 
ainda o mais recente trabalho em 
«Dolemite is My Name», promete, 
sobretudo pelo género COMÉDIA, 
conquistar as bilheteiras num 
período de férias de Natal.

Quais os principais desafios da 
distribuição comercial?
A experiência de ver cinema em 
sala é única e inigualável. Por um 
lado, a NOS Audiovisuais aposta 
numa escolha diversificada e 

qualificada de filmes a lançar em 
2020 procurando atrair cada vez 
mais público às salas de cinema. 
Por outro, a NOS Cinemas aposta 
continuamente em inovação e 
na melhoria da experiência do 
consumidor, sobretudo em salas 
IMAX, Dolby Atmos, 4DX e 
ainda “ScreenX”, recentemente 
inaugurado no Norte Shopping.

PORTUGAL

2020
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«La Nostra Strada»
Quais os principais desafios da 
distribuição comercial?
A não existência de salas de 
cinema independentes. A não 
existência de um serviço público de 
televisão articulado com o cinema. 
A não existência de uma política 
pública para o cinema.
TA

MIDAS FILMES 
Pedro Borges em entrevista

Principais apostas de 2020?
Todos os filmes que estreamos são 
igualmente apostas e igualmente 
importantes. Um filme do Polanski 
que pode fazer 40 mil espectadores 
é para nós tão importante como 
um filme do Garrel, que pode fazer 
quatro.

O filme do catálogo que pode 
ser uma surpresa?

RETRATO DA RAPARIGA EM CHAMAS
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«Um Animal Amarelo», de Felipe 
Bragança
Coprodução com a Duas Mariola 
(Brasil)
Distribuição em Portugal: 
Desforra Apache / O Som e a Fúria
Estreia em Portugal: prevista para 
14 de Maio 2020

«Patrick», um filme de Gonçalo 
Waddington
Coprodução com Augenschein 
Films (Alemanha)
Distribuição em Portugal: NOS
Estreia em Portugal: Junho 2020

O filme do catálogo que pode ser 
uma surpresa?
«Patrick»

Quais os principais desafios da 
distribuição comercial?
Pergunta difícil, porque são imensos. 
Depende de filme para filme. No 
nosso caso, Desforra Apache, braço 
de distribuição da O Som e a Fúria, o 
grande desafio é encontrar salas de 
exibição comercial disponíveis face 
a uma feroz concorrência de filmes 
estrangeiros que estreiam em grande 
quantidade todas as semanas. TA

SOM E A FÚRIA 
Luís Urbano em entrevista

Principais apostas de 2020?

Filmes que vamos estrear 
em 2020:

« O Filme do Bruno Aleixo» (em 
sala desde 23 de Janeiro)

«Viveiro», um documentário de 
Pedro Filipe Marques
(Melhor filme nacional DOC 
Lisboa 2019; Mostra de São Paulo 
2019)
Distribuição em Portugal: 6.DOC
Estreia: 20 de fevereiro 2020

PATRICK
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Akinnuoye-Agbaje («Lost», 
«Suicide Squad») com Kate 
Beckinsale. Uma verdadeira pérola, 
com um argumento original, uma 
banda-sonora estrondosa e um 
cuidado artístico como há muito 
não víamos no cinema actual.

Quais os principais desafios da 
distribuição comercial?
Para começar, a dificuldade em 
enquadrar estreias num competitive 
tão preenchido. Em Portugal, há 
demasiada oferta para um público 
tão reduzido.
Em segundo lugar, a dificuldade 
em manter os filmes em exibição 

biopic sobre uma das figuras mais 
marcantes de sempre do panorama 
musical: David Bowie.

«My Salinger Year», dos produtores 
de «Incendies» e «Monsieur 
Lazhar», com Margaret Qualley, 
Sigourney Weaver e Douglas 
Booth, uma adaptação do bestseller 
homónimo, promete ser uma 
“pedra no charco” da oferta de 
filmes dramáticos de 2020.

O filme do catálogo que pode 
ser uma surpresa?
«Farming», a primeira obra 
enquanto realizador de Adewale 

Principais apostas de 2020?
Uma das principais apostas do ano 
para a Outsider Films, enquanto 
empresa que aposta desde sempre 
neste género, é a animação «O Meu 
Amigo É Ninja». Uma produção 
dinamarquesa com referências 
super actuais e com uma história 
verdadeiramente abrangente 
em termos de audiência. 
Para além disso, terá um cast 
verdadeiramente “explosivo”, com 
participações nunca vistas no 
panorama nacional português.

«Stardust», pela simples mas 
tão fundamental razão de ser o 

FARMING

OUTSIDER FILMES
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para além de duas semanas, 
sobretudo porque se trata 
comercialmente cinema blockbuster 
e independente com as mesmas 
condições, mesmo tratando-se de 
produtos e públicos diferentes. 
SÉRGIO ALVES

PRIS AUDIOVISUAIS        
Apesar de ser um pouco cedo 
para a distribuidora falar sobre 
o último trimestre do ano, uma 
vez que estão dependentes das 
estreias internacionais e de 
festivais, como Berlim e Cannes, 
para definir novas estreias para 
as salas nacionais, a Pris destaca, 

por agora, diversos títulos 
associados a ação e crime, ao 
terror, comédia e animação. «The 
Gentlemen – Senhores Do Crime», 
«Antebellum – A Escolhida», 
«Spiral: From The Book Of Saw», 
«Animal Crackers – O Segredo Das 
Bolachas», «Barb And Star Go To 
Vista Delmar» e «Honest Thief» são 
alguns dos filmes a chegar às salas 
portuguesas em 2020. 
Apesar de acreditarem na boa 
performance de todos os filmes, 
tendo em conta o género no qual 
se encontram, a Pris Audiovisuais 
acredita que o thriller de terror 
«Antebellum – A Escolhida» poderá 

surpreender, assim como «Barb 
And Star Go To Vista Delmar», com 
Kristen Wiig à frente do elenco.

Quanto aos principais desafios que 
a distribuição comercial enfrenta 
atualmente, a distribuidora refere a 
dificuldade de “conseguir comprar 
os direitos de cerca de 25 filmes 
que têm estreado por ano (numa 
cadência de cerca de dois por mês) 
por valores razoáveis/adequados ao 
nosso mercado e uma exploração 
assertiva dos mesmos nos diversos 
media, incluindo agora um novo, 
parceiro? concorrente?, o ‘streaming’”.  
SARA AFONSO

ANTEBELLUM - A ESCOLHIDA
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Depois de dois dos grandes 
favoritos do ano, «Mulherzinhas» 
- galardoado com o Óscar de 
Melhor Guarda-Roupa – e «Jojo 
Rabbit» - vencedor da estatueta 
para Melhor Argumento 
Adaptado –, a distribuidora 
Big Picture tem outros grandes 
lançamentos previstos. «The 
New Mutants», « Ghostbusters», 
«Morbius» e «The King’s Man» são 
aqueles que a Big Picture destaca, 
entre outros títulos, como «West 
Side Story», «Escape Room 2» ou 
«The Woman in the Window». 

No entanto, do variado catálogo, 
a distribuidora acredita que as 
maiores surpresas poderão vir de 
«Ghostbusters», de Jason 

OS MISERÁVEIS

ALAMBIQUE BIG PICTURE
A Alambique começa 2020 com 
um grande lançamento, nomeado 
para Óscar de Melhor Filme 
Internacional: «Os Miseráveis», “um 
filme poderoso, muito atual, sobre 
as problemáticas de integração e 
de violência policial nos subúrbios 
franceses, vinte e cinco anos depois 
de «O Ódio - La Haine». Em março 
chegará «Matthias & Maxime», o 
mais recente filme de Xavier Dolan, 
apresentado em Cannes no ano 
passado, “um filme mais íntimo, 
tão forte como os primeiros filmes 
do realizador, sobre identidade e 
sexualidade.” Por fim, «Marighella», 
o primeiro filme de Wagner Moura, 
“polémico e de grande atualidade”, 
que chegará ao público português 
em maio, depois da estreia no Brasil. 

Uma das surpresas da 
distribuidora pode ser «O que 
Arde», de Oliver Laxe, que foi 
muito bem recebido durante o 
festival LEFFEST e que venceu 
o Prémio do Júri (Un Certain 
Regard), em Cannes. Mas também 
«Marighella» é esperado com 
muita expectativa. 

A conversa sobre os grandes 
desafios para o trabalho da 
Alambique enquanto distribuidora 
ficou adiada para depois do 
Festival de Berlim, dada a 
relevância do tema para o seu 
trabalho e o tempo necessário para 
maturar uma questão que está 
dependente de diversos fatores.
SARA AFONSO
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Reitman, ou de «Free Guy», 
protagonizado por Ryan 
Reynolds.

Relativamente aos grandes 
desafios que a distribuição 
comercial enfrenta nos dias 
que correm, a Big Picture 
adianta três motivos em 
destaque: “Os custos de 
marketing necessários para 
cobrir uma cada vez maior 
fragmentação de meios para 
atingir os públicos-alvo; 
crescimento de outras ofertas, 
nomeadamente em streaming; 
por fim, a concentração 
de mercado distribuição e 
exibição.” 
SARA AFONSO

THE NEW MUTANTS

A Cinemundo, empresa nacional 
de distribuição de conteúdos – 
Onde O Cinema Acontece, tem o 
prazer de anunciar o início de um 
acordo exclusivo com a UIP (United 
International Pictures) para a 
distribuição no cinema do catálogo 
de filmes da Universal Studios em 
Portugal e nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa.

Com base nesta parceria, os filmes 
da Universal com estreia em cinema 
a partir de 5 de abril de 2020, serão 
lançados pela Cinemundo. O acordo 
inclui «Trolls: Tour Mundial» (23 
abril), «Velocidade Furiosa 9» de 
Justin Lin com Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez e Charlize Theron (21 
maio) e o novo filme de animação 

dos Mínimos (30 julho).

A Universal e a Cinemundo partilham 
o objetivo comum de levar a todos 
o melhor do cinema, através da 
experiência única que só o grande ecrã 
permite.

A Cinemundo Lda, é uma empresa 
portuguesa, criada em 2014 para a 
distribuição de cinema no mercado 
Português e nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa. Para além 
da oferta de canais por subscrição a 
Cinemundo Lda., também desenvolve 
a sua atividade na área de distribuição 
de cinema em sala e nos múltiplos 
novos formatos digitais por forma a 
levar a sétima arte junto de todos os 
consumidores destes mercados.

CINEMUNDO
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UNIFRANCE
RENDEZVOUS 

2020
Em janeiro realizaram-se mais uns 
Encontros do Cinema Francês da 

Unifrance, a entidade que promove 
a exportação do cinema francês. 
Portugal foi dos países que mais 
filmes adquiriu, com destaque 

para um contingente forte da NOS 
Audivisuais, distribuidora que 

parece apostar nas comédias mais 
populares. Segundo a organização, 

o mercado de cinema francês é o 
maior exportador mundial a seguir à 
máquina de Hollywood. Para o bem 

e para o mal, a indústria francesa não 
abranda...

RUI PEDRO TENDINHA
EM PARIS



Um pai que conta histórias de fantasia à filha. Histórias cujo herói é uma es-
pécie de duplo do pai, um príncipe que é uma estrela de um mundo de conto 
de fadas. Mas os anos passam e esse mundo de conto de fadas pode entrar em 
colapso... Este é o ponto de partida de Michel Azanavicius, cineasta que já teve 
mais prestígio e que aqui tenta sem vergonhas chegar à glória dos recordes 
de bilheteira, tanto mais não seja porque tem como protagonista Omar Sy. 

Este príncipe esquecido pode não estar tocado pelo toque de midas mas 
não deixa de ser uma boa proposta de entretenimento, chegando com fa-
cilidade a um público juvenil. Rezemos a todos os santinhos que em Por-
tugal não pensem que é produto para ser dobrado...

LE PRINCE OUBLIÉ

REALIZAÇÃO
MICHEL AZANAVICIUS

54268-BABYTEETH _ - _
ACTRESS _ ELIZA _
SCANLEN _ _
CREDITS _ LISA _
TOMASETTI _ _ _ 1 _
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DEUX MOI

Depois do sucesso de «A Residência Espanhola» há quem diga que Klapich 
se perdeu. Seja como for, nesta comédia “low key”parece redimir-se do filme 
anterior, o desajeitado «O que nos Une», criando um imaginário romântico 
de uma Paris de desencontros. O leitmotiv são dois jovens vizinhos solitários 
que se cruzam permanentemente e nunca se encontram. Em modo de vinhe-
tas sobre a depressão moderna, o filme tem um charme não manipulado. 

Uma comédia romântica tomada por uma pulsação dramática e com dois 
atores que apetece ficar a olhar: Anna Girardot e François Civil. 

REALIZAÇÃO
CÉDRIC KLAPICH
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UNIFRANCE

Exemplo raro de uma comédia ensemble francesa com um humor e um 
charme não apenas francês. O feito é do ator e realizador Arnaud Viard, 
conhecido pelo seu papel em «Paris pode Esperar», de Eleanor Coppola. A 
história é um relato de uma saga familiar dos nossos dias, onde se contam 
os problemas de um clã que passa por questões conjugais, financeiras e de 
saúde mental. Mais dramático do que leve,  «Je Voudrais Que Quelqu'un 
m'Attende Quelque Part» foge às armadilhas dos clichés do filme-de-famí-
lia e tem personagens que soam a verdade. Nos atores pode também estar 
o ganho, bastando para isso olhar com atenção para Jean-Paul Rouve e 
Benjamin Lavernhe.

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART

REALIZAÇÃO
ARNAUD VIARD
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LA DARONNE

Foi mostrado em Paris em projeção com fama de estreia mundial o re-
gresso de Isabelle Huppert às comédias. Mas como ela própria disse à im-
prensa presente, «La Daronne» não é apenas comédia, é também policial 
e drama social. Como policial falha a grande escala, como drama social é 
tímido na descrição da transformação em mulher árabe de uma suposta 
parisiense de gema que, de repente, se torna numa dealer de droga na par-
te islâmica de Paris.

Baseado no livro de sucesso de Hannelore Cayre, «La Daronne» tem uma 
imensa falta de carisma. Um “one-joke-movie” que nem é capaz de puxar 
muito por Isabelle Huppert.

REALIZAÇÃO
JEAN-PAUL SALOMÉ
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Comédia melancólica sobre uma psicoterapeuta de origem tunisina que re-
gressa ao seu país e decide abrir no terraço de casa um consultório. Um filme 
sobre choques de cultura e uma visão leve e divertida sobre a Tunísia dos 
nossos dias.

Manele Labidi Labbé dirige com bom-senso a sempre excelente Golsifeth Fa-
rahani, aqui em constante “underacting”. 

O que não é tão de bom-senso é a forma caricatural como certos dispositivos 
de humor se fazem sentir, sobretudo quando é para expor um certo atraso 
civilizacional da Tunísia. Ainda assim, nota-se que Labbé tem soluções de 
cinema  e um gosto pelo inesperado.

UN DIVAN A TUNIS

REALIZAÇÃO
MANELE LABIDI LABBÉ
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O MELHOR AINDA ESTÁ PARA VIR

Produto de cinema do meio, coisa rara nos nossos dias. Mais uma comé-
dia, mas uma comédia para um público adulto com personagens perto dos 
60 anos. A história de dois amigos que reavaliam os limites da camarada-
gem masculina quando um deles descobre que o outro está a morrer de 
doença incurável. Boa premissa, atores com química impecável (Patrick 
Bruel e o cada vez melhor Fabrice Luchini) e um guião que nos aconchega. 

Charmoso e abrangente, pode vir a ser um “sleeper” no nosso mercado...

REALIZAÇÃO
ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE E 

MATHIEU DELAPORTE 
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Comédia de etiqueta com Juliette Binoche a chamar a atenção. Baseado 
em colégios femininos muito populares antigamente e onde se educavam 
as raparigas a se prepararem para serem as “esposas perfeitas”. Evocação 
do fim de uma era com um humor supostamente burlesco.
Provost, ao entregar-nos este filme em dias de debate pela igualdade, quer 
chegar às grandes questões, mas La Bonne Épouse tens os tons errados e 
nem quando fica musical e luminoso parece ter química com o espetador.
A moral francesa em modo de escárnio foi uma das estreias mundiais mais 
fraquitas destes rendezvous...

LA BONNE ÉPOUSE
REALIZAÇÃO

MARTIN PROVOST

UNIFRANCE
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A AMA PERFEITA
Dos Encontros do Cinema Francês quase diretamente para as salas de ci-
nema nacionais. O thriller baseado no livro prix Goncourt de Leila Slimani 
foi outros dos trunfos propostos à imprensa portuguesa. Hora e quarenta 
de tensão real e onde se desvenda o mistério de uma mulher de cinquenta 
anos que aparenta ser a ama perfeita mas que na realidade pode ser uma 
psicopata.
Alavancado por uma interpretação de partir a louça de Karin Viard, o fil-
me é mais A Mão que Embala o Berço do que Roma, mas vale também por 
ter uma câmara que é capaz de fazer experiências: filmar um bebé (o bebé 
da realizadora, precisamente...) com planos longos a dinamitar o tempo da 
narrativa ou o papel da expectativa feminina num contexto de loucura. Se 
quisermos, é um conto sobre a vida que não tivemos ou como a inveja é a 
pior das patologias...

REALIZAÇÃO
SOPHIE BORLETEAU 
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POLANSKI

As sombras do passado marcam o caminho 
cinematográfico de um cineasta complexo 
e controverso. Revemos o essencial desse 
percurso até «J’ Accuse – O Oficial e o 
Espião» que está em exibição nos cinemas 
portugueses.

 TIAGO ALVES
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Roman Polanski nasceu em França, em 1933 e durante 
a infância acompanhou a mudança da família judia para 
Cracóvia, na Polónia. Com 7 anos Polanski escapou 
ao gueto de Carcóvia e sobreviveu aos anos de guerra 
encontrando refúgio ocasional junto de famílias 
católicas. Os pais foram deportados para campos de 
concentração, a sua mãe morreu em Auschwitz, o pai 
sobreviveu ao holocausto no campo de Mauthausen-
Gusen, na Áustria, e Polanski reencontrou-o em 1944.

Durante a adolescência, Polanski desenvolveu as suas 
capacidades de representação em dramas radiofónicos 
e no cinema. O prazer em representar levou-o a assumir 
papéis muito pequenos em 39 filmes, incluindo alguns 
dos clássicos que realizou.

A sua iniciação no cinema aconteceu em 1954, o ano em 
que começou a frequentar a Escola Estadual de Cinema 
de Łódz e quando concluiu a formação, em 1959, já 

tinha dirigido nove curtas-metragens e documentários. 
Após a sua graduação, surgiu em vários filmes e foi 
dirigido pelo mestre do cinema polaco Andrzej Wajda 
em «Lotna» (1959), «Innocent Sorcerers» (1960) e 
«Samson» (1961).

Foi na Polónia que realizou a sua primeira longa-
metragem, «A Faca na Água» (1962), um drama 
psicológico com um triângulo amoroso tenso sobre a 
rivalidade sexual. Foi um dos primeiros filmes polacos 
do período pós guerra que não lidou com os temas 
do conflito e deu-lhe reconhecimento internacional 
através de uma nomeação para o Óscar de melhor filme 
estrangeiro.

Deixou a Polónia e seguiu para a Grã-Bretanha onde 
filmou «Repulsa» (1965), com Catherine Deneuve 
num dos papéis mais alucinados da sua carreira, 
interpretando uma mulher sexualmente reprimida e 

RODAGEM «A SEMENTE DO DIABO»

LIVRE NO SEU GUETO
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cheia de fobias. Seguiu-se «O Beco» (1966), uma obra 
de 'nonsense' grotesco definidora do estilo de Polanski, 
sobre dois fugitivos que encontram refúgio num castelo 
e submetem-se a um jogo de poder com o casal que lá 
habita. Os filmes triunfaram no Festival de Berlim onde 
receberam, respetivamente, o prémio especial do júri e 
o Urso de Ouro.

Seguiram-se as comédias negras «Por Favor Não me 
Mordam o Pescoço» (1967), onde Polanski interpreta 
um dos papéis principais, e «Um Beatle no Paraíso» 
(1969), com Ringo Star e Peter Sellers.

O seu primeiro filme americano foi «A Semente do 
Diabo» (1968), com Mia Farrow e John Cassavetes 
interpretando um casal que lida com a gravidez de 
forma perturbadora. O filme foi um sucesso e ficou 
tragicamente associado à morte da mulher do realizador, 

a atriz Sharon Tate, que foi torturada e assassinada 
pela tribo de Charles Manson num ritual satânico que 
aconteceu em Los Angeles, em agosto de 196.

A violência de sua morte influenciou seu próximo 
filme, «Macbeth» (1971), uma adaptação sangrenta 
da peça de William Shakespeare. Em «Chinatown» 
(1974) revigorou o género do ‘film noir’, dirigindo Jack 
Nicholson e Faye Dunaway numa trama misteriosa 
sobre culpa, corrupção e crime.

A trilogia do apartamento (iniciada em «Repulsa» e 
continuada em «A Semente do Diabo») foi encerrada 
com «O Inquilino» (1977), onde Polanski interpretou o 
papel principal de um polaco que aluga um andar num 
estranho e antigo edifício residencial, em Paris, onde é 
olhado com desprezo e suspeita pelos seus vizinhos.
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O ESCRITOR FANTASMA

Em 1977, Polanski foi preso num processo onde foi 
indiciado em seis processos-crime por agressão sexual 
de menores. O realizador declarou-se culpado de uma 
das acusações e passou seis semanas de avaliação 
psiquiátrica numa prisão estadual na Califórnia. Após 
receber alta e pagar a fiança, fugiu dos Estados Unidos 
com outras acusações criminais ainda pendentes e 
desde então que enfrenta a possibilidade de ser detido 
caso regresse ao país.

Procurou refúgio na Europa, instalando-se em França, 
onde permaneceu ativo no teatro e no cinema. No 
seu filme seguinte a atriz Nastassja Kinski interpreta 
«Tess» (1979), uma mulher que enfrenta a hipocrisia 
da sociedade na Inglaterra do século XIX. O filme é 
uma adaptação do clássico de Thomas Hardy, "Tess 
of The d'Ubervilles"( 1891), foi aclamado pela crítica, 
venceu três Óscares (direção artística, fotografia e 

guarda-roupa) e três Césares (melhor filme, realizador 
e fotografia).

Nesta fase mudou de género filmando a comédia 
«Piratas» (1986), com Walter Matthau, o thriller 
parisiense «Frenético» (1988), com Harrison Ford e 
Emmanuelle Seigner, e o drama erótico «Lua de Mel, 
Lua de Fel» (1992), sobre dois casais que estabelecem 
uma relação sórdida durante um cruzeiro. Foi nesta fase 
que Polanski conheceu a atriz Emmanuelle Seigner com 
quem casou em 1989. A relação manteve-se até hoje e 
Polanski dirigiu Seigner em seis filmes.

Os traumas da ditadura chilena foram explorados 
num filme que coloca em confronto um torturador e 
a vítima, «A Noite da Vingança» (1994), adaptado de 
uma peça de Ariel Dorfman. Dirigiu Johnny Deep em 
«A Nona Porta» (1999), um filme sobrenatural sobre 

 89METROPOLIS MARÇO 2020



J'ACCUSE - O OFICIAL E O ESPIÃO

um colecionador de livros que procura as últimas duas 
cópias originais de um texto demoníaco.

Retomando as suas memórias sombrias de infância, 
filmou «O Pianista» (2002), que conta a história 
verdadeira de Władysław Szpilma, um sobrevivente 
do gueto de Varsóvia, durante a ocupação nazi da 
Polónia, na II Guerra Mundial. O filme ganhou a 
Palma de Ouro no festival de Cannes e recebeu três 
Óscares nas categorias de argumento adaptado, ator e 
realizador. No entanto, Polanski não teve permissão 
para participar da cerimónia de entrega dos prémios 
em Los Angeles devido às acusações criminais ainda 
pendentes.

Seguiu-se dois filmes distintos com um intervalo de 
cinco anos: a adaptação para cinema de «Oliver Twist» 

(2005), o romance de Charles Dickens, e um thriller 
contemporâneo, «O Escritor Fantasma» (2010), sobre 
as memórias de um ex-primeiro-ministro e a ocultação 
de factos passados. Com este filme, Polanski ganhou o 
terceiro César de melhor realizador.

Entre estas duas longas-metragens, Polanski realizou 
as curtas-metragens: «Cinéma Erotique» (2007) que 
integrou o filme coletivo «Cada Um o Seu Cinema» 
destinado a assinalar os 60 anos do Festival de 
Cannes, e um filme comercial, «Greed, a New Fragance 
by Franceso Vezzoli» (2009).

Nesta altura ressurgiram as complicações legais em 
torno dos processos pendentes na justiça norte-
americana. Em 2009, o realizador foi preso quando 
se dirigia para uma cerimónia de entrega de prémios 
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num festival em Zurique e saiu em liberdade pagando 
uma fiança.

«O Escritor Fantasma» estreou no Festival de Berlim, 
em 2010, onde Polanski recebeu o prémio de melhor 
realizador mas não compareceu na cerimónia. Após 
uma batalha legal sobre a sua extradição, a justiça suíça 
negou esse pedido. O mesmo sucederia em 2015 quando 
outro pedido de extradição da justiça norte-americana 
foi rejeitado pelas autoridades polacas.

Polanski prosseguiu o seu trabalhado graças às condições 
para filmar na Europa. Reuniu Kate Winslet, Jodie 
Foster, Christoph Waltz e John C. Reilly em «O Deus 
da Carnificina» (2011), dirigiu novamente a sua mulher 
no filme teatral «Vénus de Vison» (2013) e no thriller 
literário «A Partir de Uma História Verdadeira» (2017).

Curiosamente, os seus projetos cinematográficos 
confirmam o gosto que sente pelo processo de 
adaptação literária. O realizador escreveu ou 
colaborou na escrita de 36 argumentos, quase tantos 
como os 39 filmes que realizou.

Assim sucedeu, novamente, em «J’ Accuse – O 
Oficial e o Espião», um filme nomeado para 10 
César da Academia Francesa de Cinema, 4 prémios 
da Academia de Cinema Europeu e que recebeu 
o Leão de Prata – prémio do júri do Festival de 
Veneza 2019. Com este filme histórico, Polanski 
retoma um caso de intolerância e anti-semitismo, 
estabelecendo um paralelismo entre a sua situação 
e o sucedido quando o judeu e oficial do exército 
francês Alfred Dreyfuss foi condenado de forma 
irregular em 1894.
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M U L H E R Z I N H A S

adaptações ao cinema. Para 
mim, era algo que sentia muito, 
muito perto da superfície e, ainda 
hoje, este filme parece-me mais 
autobiográfico do que qualquer 
outro que fiz antes.”

No coração da história de Alcott 
de quatro irmãs espirituosas 
no tempo da Guerra Civil 
americana, Gerwig descobriu 
um olhar intemporal de como as 
jovens mulheres constroem as 
suas próprias histórias e o que 

tempos, sabia que podia ser algo 
especial.

“Quando fiquei a saber que um 
novo «Mulherzinhas» ia ser feito, 
lancei-me sobre isso com todas 
as minhas capacidades,” lembra 
Gerwig. “Tinha uma ideia muito 
específica sobre o livro: é sobre 
mulheres enquanto artistas e 
sobre mulheres e dinheiro. Tudo 
isso está presente na escrita de 
Mary Louisa Alcott, mas é algo 
que ainda não foi abordado nas 

Lido, nos anos 1860, à luz 
de candeeiros a gás e, nos 

dias de hoje, em smartphones, 
«Mulherzinhas» de Louise May 
Alcott é um objeto raro: a obra 
literária que supera o tempo, 
hipnotizando geração após 
geração. Quando a argumentista/
realizadora Greta Gerwig, 
conhecida pelo seu retrato afiado 
da adolescência no vencedor dum 
óscar «Lady Bird» (2017), soube 
que existia interesse em fazer uma 
versão moderna, fresca, para estes 
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M U L H E R Z I N H A S

querem ser na vida adulta. Mais 
do que começar com Meg, Jo, 
Beth e Amy March na timidez 
da sua inocência juvenil, a 
versão de Gerwig começa com 
as irmãs, já adultas, a tratar 
dos seus casamentos, carreiras 
e expetativas. A partir desse 
momento, são capazes de olhar 
para trás para a sua infância 
como um período mágico, 
recheado de risos, tristezas e 
momentos de alegria indelével, 
quando eram livres para desejar 

serem grandes escritoras, atrizes, 
pianistas e artistas.

Para a produtora Amy Pascal, o 
argumento de Gerwig extraiu um 
sentimento imediato e vivo do 
original. Gerwig tinha conseguido 
aquilo que Pascal mais queria: ela 
tinha erguido uma ponte entre o 
mundo do séc. XIX de Alcott e o 
nosso, focando-se em temas como 
a relação entre irmãs, a identidade 
e a construção duma vida melhor 
apesar das limitações.

“Parte daquilo que parece tão 
acertado em «Mulherzinhas» 
(2019), neste momento, é que 
Greta fê-lo sobre a luta por um 
Mundo onde o poder e a arte da 
mulher possa vir para primeiro 
plano e todos se possam sentir 
bem com aquilo que são,” diz 
Pascal.

Foi também isto que atraiu o 
elenco de estrelas do filme. Elas 
confiaram quer na modernidade 
quer nas emoções verdadeiras 
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e amplas que Gerwig trouxe à 
tona. Saoirse Ronan assume o 
protagonismo como a escritora e 
“maria-rapaz” Jo; Emma Watson 
do célebre «Harry-Potter» como 
a irmã mais velha Meg; Eliza 
Scanlen da série da HBO «Sharp 
Objects» como a pianista sensível 
Beth e a estrela em ascensão 
Florence Pugh de «Midsomar: 
O Ritual» (2019) realça o lado 
auto-reflexivo da mais nova da 
família, Amy. Reúnem-se no ecrã 
com a veterana Laura Dern como 
a matriarca da família March, 
carinhosamente conhecida 
como Marmee, e com a lendária 
Meryl Streep, num registo 
divertido como a irmã abastada e 
preconceituosa, a tia March.

Desde o início, Gerwig desejava 

ter Ronan no papel da sua 
própria heroína Jo. Imaginar 
a jovem atriz, que recebeu a 
sua terceira nomeação aos 
óscares pela composição em 
«Lady Bird», trazer a mesma 
combinação de naturalidade 
e transparência emocional a 
uma personagem que inspirou 
escritores ao longo de 150 anos 
era um desafio entusiasmante. 
“Saoirse é genial. Não sei 
como ela consegue. Mas 
sinto-me abençoada por ela 
ter trabalhado comigo duas 
vezes,” destaca a realizadora. 
“A Saoirse é única,” diz a 
produtora.”Ao vê-la atuar ficas, 
constantemente, perplexa. Ela é 
mais natural, inteligente e uma 
atriz emocionalmente cheia de 
nuances.”

A jovem atriz descobriu que 
podia ligar-se, facilmente, aos 
dilemas de Jo, entre a devoção à 
família e a busca em concretizar 
os seus sonhos mais ardentes 
de se tornar uma romancista.” 
Acho que a história ainda tem 
mais ressonância na atualidade,” 
defende Ronan.” Explora a procura 
da confiança, duma jovem mulher, 
em seguir os seus próprios 
caminhos. A Jo é igual a tantas 
outras jovens que vemos nos dias 
de hoje. É moderna, até na forma 
como anda e fala.”

Greta Gerwig e Saoirse Ronan 
basearam-se na própria escritora 
Alcott como modelo para Jo March 
e a sua confiança, visão e desafio 
das normas instituídas. Após 
«Mulherzinhas» se ter tornado 
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num êxito retumbante, a escritora 
passou a ser a J.K. Rowling do 
seu tempo. Inteligentemente, 
manteve o controlo dos direitos 
da obra e, apesar de ter nascido 
relativamente pobre, tornou-se 
uma das raras mulheres norte-
americanas do século XIX a juntar 
fortuna sem ter tido que casar.

“Estes são aspetos que estão a 
aparecer, apenas nos dias de hoje” 
observa Gerwig, “que se pode ver 
na Taylor Swift a decidir regravar 
o seu catálogo discográfico 
para que possa assumir o seu 
controlo.”

Apesar de resistir à ideia de 
casamento, Jo é “perseguida” 
de forma romântica por dois 
homens distintos: o seu vizinho 

e amigo de longa data Laurie, 
protagonizado por Timothée 
Chalamet, um dos atores mais 
jovens a ser nomeado para um 
óscar; e o professor estimulante 
que conheceu numa escola de 
Nova Iorque, Friedrich Bhaer, 
interpretado pelo ator e realizador 
francês Louis Garrel.

Ainda assim, para Ronan, a 
grande história de amor da vida 
de Jo é “aquela que ela tem com 
as irmãs e com a Mãe. O eixo 
central da história é a procura, 
pelas jovens protagonistas, do 
seu caminho no mundo, fazendo 
aquilo que todos fazemos como 
seres humanos, tentando ligar-se 
e comunicar umas com as outras, 
o que é algo com o qual todos nos 
identificamos.”

Ao mesmo tempo que 
«Mulherzinhas» (2019) celebra 
as mulheres da família March, 
Gerwig foca-se, igualmente, 
nos homens que as ajudam, 
admiram e amam. Para o elenco 
masculino, foi divertido fazer o 
contrário do que é habitual. ”Uma 
das facetas mais interessantes 
do filme é que os homens são 
secundários,” diz Bob Odenkirk 
da série «Better Call Saul» (2015) 
que desempenha o papel do Pai 
March. ”Não são insignificantes, 
são apenas secundários, pois o 
filme está centrado nas histórias 
das mulheres.”

Cada ator confrontou-se, à sua 
maneira, com a forma adequada 
para dar vida a esta história em 
2019.”Acho que «Mulherzinhas» 

GRETA GERWIG, MERYL STREEP
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é sobre algo que todas as gerações 
ainda precisam de escutar: é que 
podes ser verdadeiro – e não 
deixar que ninguém te impeça de 
falar como gostas, ter a energia 
que tens, a vulnerabilidade, 
sensualidade, sentido de humor ou 
graça. É aquilo que tu és,” destaca 
Laura Dern.

Gerwig decidiu que a sua versão 
da obra de Alcott precisava 
de dar a sensação de ser algo 
verdadeiramente vivido. A sua 
esperança era a de levar os 
espetadores a mergulharem no 
interior da casa da família March, 
agitando-a, imediatamente, 

com humor, competitividade, 
brincadeira, tristezas partilhadas 
e amor. Escreveu diálogos 
sobrepostos para dar impressão 
de serem verdadeiras irmãs a 
conversar, num ambiente familiar. 
Explorou a própria casa de família 
de Louisa May Alcott em Concord, 
Massachusetts onde parte do filme 
foi rodado. Colocou, igualmente, 
uma enorme ênfase no design 
exuberante do filme, inspirando-
se quer na vibrante arte nova e 
fotografia do tempo de Alcott 
e no estilo contemporâneo de 
realização.

Os figurinos tornaram-se uma 

paixão. Gerwig colaborou, de 
forma próxima, com a designer, 
premiada com um óscar, 
Jacqueline Durran para criar 
um estilo diferente para cada 
uma das irmãs. Peças de fabrico 
são usadas vezes sem conta, 
da forma como o seriam numa 
família com uma economia de 
produtos em segunda mão. A 
inspiração de Durran começou 
com o argumento.”A Greta já 
tinha feito tanta pesquisa,” 
afirma Durran.”Ela tinha 
absorvido, completamente, o 
mundo dos Alcotts, que era um 
espaço de artistas, pensadores 
livres e radicais, por isso 

 98 METROPOLIS MARÇO 2020 M U L H E R Z I N H A S



F
O

T
O

S
 ©

2
0

2
0

 C
T

M
G

. A
L

L 
R

IG
H

T
S

 R
E

S
E

R
V

E
D

tínhamos um ponto bem firme por 
onde começar.”

O look final para Meg, Jo, Beth 
e Amy emergiu duma mistura 
de pesquisa nos arquivos, 
imaginação e a contribuição dos 
atores ‘para as personalidades 
das suas personagens’. Cada uma 
das irmãs é apresentada na sua 
paleta preferida de cores: Jo num 
vermelho vivo, Meg em sombras 
românticas de lilás e verde, Beth 
em cor-de-rosa ternurento e Amy 
em tons frescos de azul claro.

“A Jacqueline compreendeu que 
aquilo que eu queria era algo 

autêntico e tátil mas também 
algo que parecesse do dia-a-dia 
e não guarda-roupa de peça ou 
filme pois isso é parte daquilo 
que lhe confere uma sensação de 
modernidade. Quis que cada peça 
pudesse ser uma nota explicativa 
dum determinado evento, mas 
também que fosse algo que fizesse 
parte daquilo que as irmãs são,” 
explica a realizadora.

Os figurinos e os locais de 
rodagem ajudaram o elenco 
a injetar nova vida nas suas 
personagens icónicas. Mas, talvez 
a maior influência tenha vindo 
do pedido feito por Gerwig para 

que as atrizes passassem muito 
tempo de qualidade juntas, tal 
como qualquer família unida, 
para cimentar laços até ao ponto 
de se tornarem palpáveis no 
grande écran. “Passei muito 
tempo a tentar captar risos e 
alegria verdadeiros no ecrã. Quis 
dar espaço aos atores para se 
divertirem, pois quando consegues 
isso, é único. Essas emoções 
reais são aquilo que permite ao 
espetador, verdadeiramente, 
entrar e viver neste mundo 
das irmãs March,” conclui a 
realizadora.

TRADUÇÃO SÉRGIO ALVES   

GRETA GERWIG, FLORENCE PUGH, EMMA WATSON, SAOIRSE RONAN
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SAOIRSE RONAN

Aos 26 anos foi nomeada para quatro 
Óscares e já ganhou um Globo de Ouro. 
Voltou a estar entre as candidatas 
com o papel de Jo March no filme de 
«Mulherzinhas» [foto]. TIAGO ALVES
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Saoirse Una Ronan nasceu em Nova Iorque, em 1994, 
e os pais, de origem irlandesa, regressaram á Irlanda 
em 1997. Ela cresceu em Dublin e começou a carreira 
numa série de televisão irlandesa antes de ter o seu 
primeiro papel secundário em cinema na comédia «Nem 
Contigo... Nem Sem Ti!» (2007) de Amy Heckerling.

A jovem atriz tinha 13 anos quando surgiu no drama 
«Expiação» que Joe Wright dirigiu a partir do romance 
de Ian McEwan. Ronan interpretou a personagem 
de Briony Tallis, com a idade de 13 anos, e recebeu 
indicações ao Óscar e ao Globo de Ouro de melhor atriz 
secundária.

Esta notoriedade projetou-a para outros papéis mais 
relevantes. Ainda adolescente desempenhou uma jovem 
que é violada e assassinada em «Visto do Céu» (2015) de 
Peter Jackson, a partir do romance de Alice Sebold. É 
a partir do purgatório que esta rapariga observa a sua 
família e o homem que a matou, lidando com os seus 
desejos de vingança e de que a família supere o trauma.

Saoirse Ronan integrou o elenco de «Rumo à 
Liberdade» (2010) de Peter Weir, sobre um grupo de 
sete prisioneiros que escapa de um campo de trabalhos 
forçados da Sibéria e percorre sete mil quilómetros a 
pé, atravessando o deserto de Gobi e a cordilheira dos 
Himalaias, até chegarem à Índia.

Foi uma assassina adolescente em «Hanna» (2011), de 
Joe Writgh, e uma das atrizes principais do filme de 
vampiros «Byzantium» (2012) de Neil Jordan.
 
Acompanhou a estreia na realização do ator Ryan 
Goslin, em «O Rio Perdido» (2014), e comprovou a sua 
capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de 
géneros, juntando-se ao elenco de «Grand Budapest 
Hotel» (2014) de Wes Anderson. As suas origens levaram 
a que fosse uma escolha natural para interpretar uma 
imigrante irlandesa que se adapta à vida de Nova 
Iorque, em «Brooklin» (2015), de John Crowley. O papel 
valeu-lhe a sua primeira nomeação para um Óscar de 
melhor atriz.

EXPIAÇÃO

UMA IRLANDESA EM HOLLYWOOD
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BROOKLYN

A atriz recebeu críticas muito entusiasmadas pelo 
seu papel principal em «Lady Bird» (2017), de Greta 
Gerwig, uma história de amadurecimento sobre o 
relacionamento de uma estudante com a sua mãe e 
amigos. Voltou a ser nomeada para o Óscar de melhor 
atriz e obteve o triunfo nos Globos de Ouro enfrentando 
a forte concorrência de Judi Dench e Helen Mirren.

Saoirse Ronan foi uma das vozes no filme de 
imagem animada «A Paixão de Van Gogh» (2017), de 
Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Seguidamente, 
desempenhou papéis em duas adaptações literárias. 

Assumiu o papel principal em «Na Praia de Chesil» 
(2017), que Dominic Cooke realizou inspirado na novela 
de Ian McEwan, e integrou o elenco de «A Gaivota», de 
Michael Mayer, adaptado da obra de Anton Tchekov.

Foi Mary Stuart no drama de época «Maria, Rainha dos 
Escoceses» (2018), de Josie Rourke, contracenando com 
Margot Robbie, antes de dar nova vida à personagem 
de Jo March na adaptação de «Mulherzinhas» (2019), 
novamente sob direção de Greta Gerwig. Com este 
filme, aos 26 anos, foi nomeada pela quarta vez para um 
Globo de Ouro e para um Óscar.



MARIA, RAINHA DOS ESCOCESES

LADY BIRD



  1917
O ÉPICO  

      DE SAM MENDES





Ocidental e tornou-se o pilar da 
sociedade moderna.

Foi um choque global que levou 
a humanidade a confrontar um 
terreno comum, ideais idênticos 
e valores semelhantes, a I Guerra 
Mundial exigiu sacrifícios 
inimagináveis – testando a 
honra, o dever e a lealdade de 
uma geração ao seu país. O 
impacto da guerra, e o efeito 
particular nos jovens soldados, 
em que lhes foi pedido para se 
elevarem e defenderem as suas 
nações, foi um facto que intrigou 

a origem

Antes da formação das Nações 
Unidas, antes da NATO – 
mesmo antes do assassinato do 
Arquiduque Franz Ferdinand 
que despoletou uma série de 
eventos que provocaram um 
conflito global – as nações 
ocidentais agiam segundo os 
seus próprios interesses. Até 
essa época os países colocavam 
os fervores nacionalistas de lado 
em nome de um bem maior. Por 
essa razão, a I Guerra Mundial de 
muitas formas unificou a Europa 

o cineasta Sam Mendes desde a 
sua infância. 

A ideia de «1917» eclodiu 
através das histórias que o avô 
de Mendes, o falecido Alfred H. 
Mendes, partilhou sobre as suas 
experiências como Segundo-
cabo na I Guerra Mundial, 
juntamente com uma galeria 
de autênticos personagens que 
conheceu durante o seu serviço 
militar. No ano de 1917, Alfred 
tinha 19 anos e voluntariou-se 
no Exército Britânico. Devido 
à sua baixa estatura, o soldado 
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de um metro e sessenta foi 
escolhido como mensageiro na 
Linha Ocidental.

Na Terra de Ninguém – o 
território desocupado entre as 
forças aliadas e as trincheiras 
inimigas na linha da frente 
em que ambos os lados tinham 
receio de atravessar com receio 
que pudessem ser atacados – a 
constante neblina com cerca de 
meio metro de altura permitia 
que o jovem spinter pudesse levar 
as mensagens lateralmente entre 
os postos de comando, e Alfred 

H. Mendes corria literalmente 
pela sua vida. Durante a guerra, 
Alfred foi ferido e gaseado, 
recebeu uma medalha pela sua 
coragem. Nos seus últimos 
anos, o romancista de Trindade 
e Tobago retirou-se para o seu 
local de nascença nas Caraíbas, 
onde escreveu as suas memórias.  

“Sempre vivi fascinado pela 
Grande Guerra, talvez porque o 
meu avô contou-me as histórias 
quando eu era muito pequeno, 
e talvez naquela fase da minha 
vida, ainda nem sequer sabia o 

que era o conceito da guerra”, 
afirmou Sam Mendes. 

“O nosso filme é ficção, mas há 
certas cenas e aspetos nele que são 
inspirados nas histórias que ele 
me relatou, e outras que lhe foram 
descritas pelos seus camaradas 
de armas. Este simples conceito 
– de um homem transportar uma 
mensagem entre dois lugares – 
ficou em mim e tornou-se o ponto 
de partida de «1917».

Mendes passou algum tempo a 
pesquisar relatos na primeira 
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pessoa sobre essa era, muitos deles 
estão depositados no Imperial 
War Museum em Londres. À 
medida que retirou notas, Mendes 
compilou fragmentos de histórias 
de coragem perante o terror; a 
seu tempo, ele começou a destilar 
esses relatos numa história única.
Durante a sua exploração, ele 
apercebeu-se que a I Guerra 
Mundial localizou-se numa 
pequena área geográfica onde 
não havia longas viagens. 
“Foi sobretudo uma guerra de 
paralisia”, Mendes afirmou, “onde 

milhões perderam as suas vidas 
por 200 ou 300 metros de terreno. 
As pessoas são justamente 
relembradas um pouco por todo 
mundo por terem ganho pequenos 
pedaços de terra na I G.G.. Na 
Batalha de Vimy, por exemplo, 
conquistou-se apenas 500 metros 
de terreno, mas continua a ser 
recordada como um dos grandes 
atos de heroísmo da guerra. Por 
isso, questionei-me como seria 
contar uma história sobre uma 
viagem épica, quando no decurso 
dessa guerra não se percorriam 

grandes distâncias.” 

A sua pesquisa parou 
momentaneamente, quando 
Mendes descobriu o que seria o 
pano de fundo da sua história. 
Em 1917, os alemães retiraram 
para aquilo que era conhecida 
como a Siegfriedstellung ou a 
linha Linha Hindenburg. Após 
seis meses de planeamento e de 
escavarem um enorme sistema 
de trincheiras defensivas e de 
artilharia, os alemães colocaram 
um vasto número de tropas – 
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antes espalhadas na original e 
mais longa linha da frente – numa 
nova, e enormíssima e fortificada 
linha de defesa.

O cineasta conta como ele descobriu 
a narrativa propulsiva que se 
tornou o maior desafio até à data. 
“Houve um breve período, durante 
alguns dias, onde os britânicos 
não sabiam que os alemães 
tinham se rendido, recuado ou 
retirado” afirmou Sam Mendes. 
“Subitamente, os britânicos 
estavam à deriva num terreno onde 

eles tinham literalmente perdido 
anos a lutar por ele…mas nunca 
o tinham visto antes. Grande 
parte tinha sido destruído pelos 
alemães, que não deixaram nada 
de valor, destruindo tudo o que 
podia suster o inimigo. Tudo o que 
tinha alguma beleza foi retirado ou 
destruído; vilas, cidades, animais 
e comida. As árvores foram 
cortadas. Tudo foi tornando num 
obstáculo. Os britânicos estão 
sós numa terra desolada pejada 
de snipers, minas terrestres e 
armadilhas explosivas.” Inspirado 

pelos fragmentos das histórias 
contadas pelo seu avô, os relatos na 
primeira pessoa que ele pesquisou 
no Imperial War Museum – e a 
ideia de uma incursão na mortífera 
Linha de Hindenburg – Mendes 
conseguiu tecer a estrutura da sua 
narrativa que se tornou em «1917». 
“Como todas as histórias que eu 
admiro, de «A Oeste Nada de Novo» 
até «Apocalypse Now», eu queria 
criar a ficção baseada em factos,” 
conclui Sam Mendes. O realizador 
contactou a sua frequente 
colaboradora Krysty Wilson-

DEAN-CHARLES CHAPMAN E  GEORGE MACKAY
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Cairns, que, para desconhecimento 
de Mendes na altura, era uma 
autoproclamada nerd de História 
e seria perfeita para o projecto, foi 
assim que a jornada começou.

EM BUSCA DA VERDADE 
E DA MEMÓRIA

Como parte e parcela da sua 
pesquisa, Krysty Wilson Cairns 
e a sua mãe foram até ao Norte 
de França e ao rio Somme, 
cenários que julgaram ser 
extraordinariamente comoventes. 

Durante a batalha de quase cinco 
meses, em 1916, mais de 1 milhão 
de homens ficaram feridos ou 
morreram. No fim do primeiro dia 
de combates, a 1 de Julho de 1916, 
já tinham morrido mais de 19 mil 
soldados britânicos.

“Fui ao Somme e percorri as 
zonas onde a nossa história se 
desenrola” diz Wilson-Cairns.” 
Foi arrepiante, a espantosa 
quantidade de mortos. Fui a 
Écoust, Thiepval (memorial aos 
desaparecidos), Beaumont Hamel 
(que assinala os sacrifícios dos 

Newfoundlanders) e a cratera de 
minas de Lochnagar (onde está a 
maior cratera de minas construída 
pelo homem na frente ocidental, 
detonada pelos engenheiros 
do exército britânico). É uma 
obra impossível de imaginar. 
Parece uma zona de impato dum 
asteroide; é infinitamente larga.”

A argumentista sabia que era 
decisivo para a construção do 
argumento pisar estas áreas 
e estes cenários. “Ajudou-me 
a compreender a escala num 
sentido literal da tarefa que as 
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personagens teriam de enfrentar, 
mas também, num sentido amplo, 
permitiu-me entender o custo, os 
milhares de jovens soldados que 
pereceram por escassos metros 
de terra,” afirma Wilson-Cairns. 
“Ir até lá deu-me uma perspetiva 
que não teria sido possível doutra 
maneira.”

Da mesma forma, Emma Pill, 
chefe de produção viajou para 
França, assim como Sam Mendes, 
o Diretor de fotografia Roger 
Deakins e o cenógrafo Dennis 
Gassner deslocaram-se para visitar 

os cenários do filme. Caminharam 
pelas várias trincheiras que ainda 
existem, assim como a zona de 
ninguém. Mergulharam nas 
vastas paisagens e nas povoações 
onde as suas personagens iriam 
passar.  Como não seria adequado 
filmar nas zonas históricas onde as 
batalhas decorreram, rodar 1917 
em França nunca foi uma opção. 
Estes locais são sagrados. “muitos 
dos locais existentes aí são zonas 
onde decorreram os combates,” 
diz Pill. “Ainda existem munições 
no solo. Por isso, não poderíamos 
fazer as escavações que se podem 

ver em França. E mais, ainda 
existem corpos no solo. Tínhamos 
de encontrar uma localização onde 
pudéssemos filmar sem perturbar 
os vestígios históricos ou desonrar 
os mortos.”

A única forma de encontrar a 
mesma escala de paisagem - 
um lugar com poucas árvores 
e nenhum sinal da vida 
contemporânea no Reino Unido 
– era viajar para fora de Londres 
para um local de vistas amplas. Era 
o trabalho de Emma Pill procurar 
e descobrir cenários idênticos aos 

BOM REBELDE
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existentes em França, no interior 
do Reino Unido, onde os cenários 
pudessem ser construídos. A sua 
pesquisa levou a equipa a Salisbury 
Plain, no sudoeste de Inglaterra, 
local da renovada Stonehenge, a 
Northumberland e a Glasgow (na 
Escócia) para sequências chave 
passadas no nordeste de França e a 
Bovingdon no centro de Inglaterra 
para a linha interminável de 
trincheiras.

Em última análise, o filme presta 
homenagem não apenas aos 
soldados da I Guerra Mundial mas 

a todos os militares britânicos, 
passado e presente e o seu 
sacrifício pelo bem comum e a 
busca da Liberdade.

COMO «1917»
FOI FILMADO

A visão de Mendes para captar 
a história em tempo real duma 
forma que funciona como um 
plano único e contínuo exige 
do espetador uma união com as 
personagens e uma imersão nesta 
odisseia turbulenta. Para sermos 

claros: «1917» não foi filmado num 
só take, mas sim numa série de 
takes prolongados, não cortados 
que se podem juntar de forma 
engenhosa para parecer e sentir 
como um plano único contínuo. 
Como não existe nenhum corte 
na cena, o espetador, tal como os 
protagonistas Schofield e Blake, 
não consegue desligar-se da missão 
a que assiste. Da mesma forma que 
o realizador filmara a sequência de 
abertura de «007:Spectre» (2015) 
como um plano único e contínuo, 
fazê-lo num filme inteiro é uma 
nova experiência para todos 
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incluindo Mendes. “Nunca estive 
antes numa situação em que 
começasse a filmar numa segunda-
feira e soubesse que tudo isso 
faria parte do filme,” destaca o 
realizador.

Filmado dessa forma, os 
espetadores ficam com uma noção 
aproximada, tangível daquilo que 
os militares passaram. “ A razão 
pela qual decidi fazer isto, com 
este material, desde o início. Senti 
que devia ser contado em tempo 
real,” defende Mendes.”A sensação 
de distância percorrida é muito 

importante. Mas esta é, também, 
ainda mais, uma decisão emotiva, 
que espero aproxime mais o 
espetador da missão dos dois 
protagonistas. Quis que o público 
embarcasse em cada etapa desta 
odisseia com eles, que respirasse 
com eles. Não foi uma decisão 
imposta em relação ao material 
filmado. A ideia fazia parte da 
história – estilo, forma e conteúdo 
surgiram em simultâneo. Começas 
a construir a narrativa afim que 
cada segundo faça parte dum 
contínuo, novelo inquebrantável.”
Sam Mendes e o premiado pela 

Academia (e 14 vezes nomeado) 
Roger Deakins trabalharam antes 
em «Máquina Zero» (2005) e 
colaboraram em «Revolutionary 
Road» (2008) e «007:Skyfall» 
(2012) e trocaram impressões 
sobre o projeto. ”Desde o primeiro 
momento em que falei com o Sam 
sobre a possibilidade de fazer o filme 
num só plano-sequência, sabia que 
seria imersivo e essencial para a 
narração da história.” sustenta 
Roger Deakins. Com a premissa 
dum só plano era imperativo 
que durante o ensaio de quatro 
meses de «1917» se bloqueassem 

ROGER DEAKINS
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as cenas e se discutisse a imagem 
dos cenários com grande detalhe. 
Assim que ficasse estabelecido a 
forma como os atores se moveriam 
no interior do espaço, dumas 
cenas para as outras, tornou-se 
possível mapear, de forma exata, 
o local onde a câmara se iria 
mover. O diretor de fotografia 
alarga-se na explicação.”Por 
vezes, precisas de estar mais 
perto, e outras vezes precisas de 
afastar-te e ter uma perspetiva 
das personagens no espaço 
amplo, no meio da paisagem,” 
destaca Deakins.”Assim, foi uma 

questão de equilíbrio entre essas 
duas perspetivas. O bloqueio 
foi pensado por nós, depois o 
Sam ensaiaria as cenas, depois 
desenharíamos esquemas e 
teríamos um especialista em 
storyboard que nos deu diversas 
opções dentro dessas duas ideias. 
Gradualmente, evoluiu, mas 
depois trabalhámos com os atores 
nos locais de rodagem, e evoluiu 
ainda mais.”

O realizador reflete sobre a 
forma tradicional de filmar, onde 
existe sempre uma escapatória 

que permite consertar algumas 
coisas e fazer alterações na 
pós-produção.”A forma normal 
de pensar é: podemos cortar 
neste ou naquele momento, ou 
encurtar esta cena, ou podemos 
retirar aquela sequência de forma 
integral”, salienta Mendes. “Isso 
não foi possível neste filme. Não 
havia nenhuma saída fácil. Tinha 
de ser completa. A dança da câmara 
e as mecânicas tinham de estar em 
sincronia com o que o ator estava a 
fazer. Quando alcançámos isso, foi 
entusiasmante. Mas exigiu imenso 
planeamento e competência dos 
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operadores de imagem.” O diretor 
de fotografia necessitou de estar 
com o mecanismo de foco e o DIT 
(chefe técnico de imagem digital) 
numa pequena carrinha branca 
operando remotamente ao longo de 
várias distâncias, foi complicado. 
“Por vezes, tínhamos a câmara que 
era transportada por um operador, 
presa a um cabo,” explica Mendes. 
”O cabo atravessava metros de 
cenário. Estava solto novamente, 
esse operador corria com ele, 
depois subia para um pequeno 
jeep que o transportava ao longo 
de mais umas centenas de metros, 

descia novamente e corria à volta 
da curva.” Devido ao período de 
preparação e vários ensaios de 
focagem nos dias de rodagem, 
havia sempre um ponto de partida 
preciso e uma estrutura física para 
as cenas, mas isso não implicava 
que os diretores, técnico e elenco 
ficassem fixos, no mesmo sítio, na 
sua abordagem. 

Dado o fato do filme ter sido 
rodado num só plano, na maioria 
do tempo em exteriores, Roger 
Deakins confiou na luz natural 
o mais possível, o que implicou 

que as condições climatéricas 
estivessem a comandar o ritmo 
das filmagens tal como a equipa 
técnica o fazia. No lugar de céu azul 
e luz solar direta, que traz sombras 
difíceis para filmar e impossíveis 
para alcançar a continuidade, a 
produção rezou para que os dias 
estivessem encobertos de forma 
consistente.

Não existe nenhuma repetição 
de locais de rodagem em «1917», 
assim a câmara está em constante 
movimento através da paisagem. 
”Sendo um filme de exteriores, 
estávamos muito dependentes da 
luz e do clima,” destaca Deakins.” 
E concluímos, logo à partida, 
que não podíamos utilizar luz 
artificial. Se estávamos a correr 
por uma trincheira e tínhamos de 
fazer uma volta de 360º, não existe 
sítio onde colocar os focos de luz. 
Por estarmos a filmar na ordem da 
própria narrativa, tínhamos de o 
fazer jogando com as nuvens para 
assegurar a continuidade de cena 
em cena. Nalgumas manhãs o sol 
estaria a brilhar e não podíamos 
filmar. Assim, em vez disso 
ensaiávamos.”

Para o realizador, Sam Mendes, o 
empenho total de todos foi a nota 
dominante.”Isso está na base da 
forma como decidimos filmar 
«1917»,” conclui Mendes.”Quis que 
os espetadores compreendessem as 
dificuldades que aqueles homens 
sentiram. E a natureza disso está 
na base de tudo o que foi feito.”
O seu “camaradas de armas” e 
Diretor de Fotografia partilha 
dessa necessidade de experienciar 
o filme para acreditar em tudo o 
que aconteceu.” Até o vermos num 
grande écran,” defende Deakins, 
“não se percebe quão imersivo é o 
filme e como é que esta abordagem 
técnica salienta esse aspeto.”

TRADUÇÃO SÉRGIO ALVES  

MARK STRONG
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SAM MENDES

Sam Mendes realizou 10 longas-metragens e nunca 
deixou de estar presente nos palcos. Já ganhou os 
prémios mais relevantes da indústria do cinema e 
da produção teatral. TIAGO ALVES
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Mendes foi criado em Londres pela mãe, escritora 
de ficção infantil, desde os cinco anos, a idade que 
tinha quando os pais se divorciaram. Ele frequentou 
a Universidade de Cambridge, onde formou uma 
companhia de teatro. Depois de concluir os estudos 
em língua inglesa, em 1987, aceitou um emprego 
num festival de teatro em West Sussex, Inglaterra. 
Quando o diretor de uma companhia de comédia 
londrina deixou o cargo, Mendes foi convidado a 
assumir a função e o sucesso que obteve levou-o a 
mudar-se para o West End de Londres. Foi afirmando 
o seu nome, dirigindo Judi Dench em «O Jardim 
das Cerejeiras», de Anton Tchekhov. Seguiram-se 
passagens pela Royal Shakespeare Company e pelo 
Royal National Theatre.

Em 1992, Mendes assumiu o cargo de diretor artístico 
do Donmar Warehouse Theatre, uma sala sem fins 
lucrativos, em Londres. A sua reputação, consolidada  

por uma série de produções bem recebidas, começou 
a atrair atores de renome para um local menos 
atraente. As famosas encenações de «Cabaret» 
(estreado em 1993) e «The Glass Menagerie» (1995), 
de Tennessee Williams, ajudaram a consolidar a 
sua fama. Em 1998, Mendes dirigiu a estreia nos 
palcos da estrela de cinema Nicole Kidman, numa 
provocatória versão de «The Blue Room», de David 
Hare, apresentada nos palcos londrinos.

As produções teatrais de Sam Mendes chamaram a 
atenção do cineasta Steven Spielberg, que o convidou 
para desenvolver o argumento de «Beleza Americana» 
(1999). O filme contou com Kevin Spacey e Annette 
Bening nos papéis principais e expôs a vivência 
sombria nos modernos subúrbios americanos. A 
consagração aconteceu com o Óscar de melhor filme 
do ano e Mendes ganhou o Globo de Ouro e o Óscar 
de melhor realizador.

007 SPECTRE

DIRETOR CINE-TEATRO
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BELEZA AMERICANA

Mendes começou a formar sua própria empresa 
de produção com apoio financeiro do estúdio 
DreamWorks de Spielberg. Em 2002, ele alternou 
entre teatro e cinema, dirigindo as produções teatrais 
«Noite de Reis» de William Shakespeare e «Tio Vanya» 
de Tchekhov no Donmar Warehouse, além de dirigir 
o filme de gangsters «Caminho Para Perdição» (2002), 
sobre um assassino impiedoso ao serviço da máfia 
irlandesa em Chicago durante a grande depressão.

Ele deixou a direção artística do Donmar Warehouse 
Theatre, em Londres, e assumiu novas produções 
teatrais no Shubert Theatre em Nova Iorque. No 
cinema dirigiu a sua terceira longa-metragem, 

«Máquina Zero» (2005), um drama psicológico que 
adapta a autobiografia do fuzileiro Anthony Swofford  
durante a Guerra do Golfo no Iraque.

O próximo projeto de Mendes foi uma adaptação do 
romance de Richard Yates, «Revolutionary Road» 
(2008). É um drama sobre um casal com dois filhos que 
procura lidar com as suas diferenças pessoais e opções 
de vida no ambiente cada vez mais homogéneo de um 
subúrbio norte-americano no Connecticut, durante a 
década de 1950. Leonardo DiCaprio interpreta o papel 
principal contracenado com a atriz Kate Winslet, com 
quem Sam Mendes tinha casado em 2003 e de quem se 
divorciou em 2010.
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O realizador manteve-se no território das histórias com 
dimensão familiar filmando «Um Lugar Para Viver» 
(2009), sobre um casal que está à espera do primeiro filho 
e que viaja pelos Estados Unidos à procura do lugar ideal 
para se fixar. 

O seu projeto seguinte em cinema foi «007: Skyfall» 
(2012), o primeiro filme que realizou na saga do agente 
secreto britânico. Mendes manteve-se na direção do 
filme seguinte, «007: Spectre» (2015).

Nos palcos, dirigiu a produção londrina de «Charlie e a 
Fábrica de Chocolate» (2013), um musical baseado no 
clássico infantil de Roald Dahl. Em seguida, encenou «The 

Ferryman» (2017) no West End de Londres. É uma peça 
sobre uma família rural irlandesa na década de 1980 que 
obteve enorme sucesso e após uma temporada de sessões 
esgotadas foi transferida para a Broadway.

Mendes ganhou o prémio Olivier para melhor direção 
artística e o seu primeiro Tony na categoria de melhor 
diretor.

Após dois filmes da série James Bond, Mendes retomou a 
realização com o aclamado «1917», um filme tecnicamente 
virtuoso e arrojado sobre a I Guerra Mundial, tendo 
recebido o Globo de Ouro de melhor filme dramático e 
melhor realização, além de 10 nomeações para os Óscares.

REVOLUTIONARY ROAD
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A VIDA INVISÍVEL
PERFUMES DA PALAVRA SAUDADE

R O D R I G O  F O N S E C A



estreou no seu país em novembro 
e, agora, busca para si uma vaga em 
Lisboa. Nos EUA, ele estreou em 
20 de dezembro. Com distribuição 
em solo norte-americano via a 
gigante Amazon, a sétima longa 
do realizador cearense, aclamado 
por «Madame Satã» (2002) foi 
conquistando prémios importantes 
nos principais festivais do mundo, 
na esteira de Cannes. Projetado 
em Toronto no International Film 
Festival (TIFF) para uma plateia 
com importantes nomes do cinema 
mundial, como a atriz francesa 
Isabelle Huppert, esta love story 
entre irmãs teve longos minutos 
de aplausos no final da projeção 
e foi exibido, também, em sessão 
de gala no Zurich Film Festival, 
na Suíça, onde foi aplaudido em 

Saudade, a palavra que qualifica um 
sentimento com cheiro de vazio, 
é um dos patrimónios da língua 
portuguesa que o cinema brasileiro 
adora visitar, sobretudo pelas 
mãos de um diretor como Karim 
Aïnouz, que, nas franjas das artes 
visuais, apropria-se da memória 
de tempos já pretéritos, por vezes 
imperfeitos, para construir sua 
Ilíada de um Brasil marginal, sem 
espaço na mesa de jantar. Foi assim 
em «Madame Satã» (2002), é assim 
em «A Vida Invisível». Tudo é (deve 
ser) superlativo quando o assunto 
foi o eleito do Brasil para lutar por 
uma vaga na disputa pelo Oscar de 
melhor filme internacional para o 
país: laureado com o Prix Un Certain 
Regard no Festival de Cannes, o 
melodrama arrebatador de Karim 

pé pela plateia. Além disso, já foi 
vendido para cerca de 30 países, 
incluindo Grécia; França; Polônia; 
China; Hungria; Eslovênia; Croácia; 
Luxemburgo; Bélgica; Holanda; 
Sérvia; Argélia; Egito; Irã; Israel; 
Jordânia; Líbia; Marrocos; Emirados 
Árabes; Reino Unido; Itália; Coreia 
do Sul; Rússia; Cazaquistão; Ucrânia; 
Taiwan; Suíça; Espanha e Turquia.

Na sua passagem pelo passado 
Festival de Cannes, dias antes de 
Karim Aïnouz receber o prémio 
da seção Un Certain Regard das 
mãos da cineasta libanesa Nadine 
Labaki («Cafarnaum»), a revista 
METROPOLIS, com seu coração 
transbordando de encantamento, 
esquadrinhou o filme a partir de sua 
etnografia do querer.
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Côte d’Azur, 20 de maio de 2019: no 
choro da Salle Debussy do Palais 
des Festivals de Cannes, choro 
que parecia de muitos soluços ao 
meu lado, veio à tona o samba de 
Lupicínio Rodrigues que mais e 
melhor sintetiza Karim, o samba de 
“Um favor”, na voz do Jamelão: Eu 
hoje acordei pensando/ Por que é 
que eu vivo chorando/ Podendo lhe 
procurar/ Se a lágrima é tão maldita/ 
Que a pessoa mais bonita/ Cobre o 
rosto pra chorar/ E refletindo um 
segundo/ Resolvi pedir ao mundo/ 
Que me fizesse um favor/ Para que 
eu não mais chorasse/ Que alguém 
me ajudasse/ A encontrar meu 
amor/ Maestro, músicos, cantores/ 
Gente de todas as cores,/ Faça esse 
favor pra mim/ Quem puder cantar 
que cante/ Quem souber tocar que 

toque/ Flauta, trombone ou clarim”.
Acrescente piano à lista acima, pois 
é um instrumento fundamental ao 
universo que se ergue em torno da 
relação ausente (ou omnipresente 
na ausência do banzo) entre duas 
irmãs, dos anos 1950 aos tempos 
de hoje. É um filme que fura o sinal 
vermelho da moral folhetinesca, com 
cerca de 2h20 de uma sensorialidade 
capaz de substituir o épico pela 
poesia. Nascido do livro “A vida 
invisível de Eurídice Gusmão”, de 
Martha Batalha, a longa tece a sua 
estrutura a partir de uma troca 
de cartas entre um remetente 
sedento de se fazer ouvir e de um 
destinatário oculto. Não cabe 
muito explicar por que: o filme faz 
isso. Não é da natureza de Karim 
explicar muito. Às vezes um corte 

pode fazer avançar cinco décadas, 
sem que nenhum preâmbulo seja 
feito, mas as explicações estão 
todas ali, nas cartas e numa forma 
de enquadramento (a fotografia é 
Hélène Louvart, que clicou «Pina», 
para Wim Wenders) capaz de 
traduzir em cores e focos inusitados 
como é o cheiro de um spray de 
perfume. Como é o éter na mente… 
eternamente inebriante.
Existe um livro chamado “Cartas 
roubadas”. Quem escreveu foi 
o Lupicínio do cinema francês, 
Gérard Depardieu. Numa delas, 
escrita postumamente para 
François Truffaut, faleceu em 1983, 
Depardieu, no abraço partido 
dos que ficam, escreve: “François, 
depois que você morreu, não há 
mais lugar para histórias de amor 
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nas telas”. Erro. Erro que a saudade 
produz: o filme de Karim é a prova 
do contrário. O amor existe, assim 
como existe a vida, sua inimiga. 
A questão é o amor escreve-se 
com um que comporta muitas 
formas – como a fraternidade de 
Eurídice e de Guida, irmãs que Carol 
Duarte e Júlia Stockler esculpem 
na pedra, num batismo de fogo na 
maternidade dos grandes papéis de 
nosso cinema. Livre adaptação do 
romance homónimo de La Batalha, a 
história delas converte literatura em 
sensação.   

Produção de Rodrigo Teixeira e 
sua RT Features, agora em parceria 
com a produtora alemã The Match 
Factory, o novo filme do realizador 
de «O Céu de Suely» (2006) mostra 
que as irmãs Guida e Eurídice são 
cúmplices no afeto, inseparáveis 
no dia a dia. Eurídice, a mais nova, 
é uma pianista prodígio, enquanto 
Guida, romântica e cheia de vida, 
sonha em se casar e ter uma família. 
Um dia, com 18 anos, Guida foge 
de casa com o namorado, um 
marinheiro grego, com mel no pi e 
no delta. Ao retornar grávida, seis 
meses depois e sozinha, o pai, um 
padeiro português conservador, 
expulsa a jovem de casa. Guida e 
Eurídice são separadas para sempre 
e passam suas vidas tentando 
se reencontrar. Coisa de Rádio 
Nacional. Ou de Lupicínio, ao dizer: 
“de uma coisa podes ter certeza/ O 
teu lugar aqui na minha mesa/ Tua 
cadeira ainda está vazia/ Tu és a filha 
pródiga que volta/ Procurando em 
minha porta/ O que o mundo não te 
deu”. 

Em 2019 Cannes abordou três 
tónicas centrais: Morte, território, 
parceria (ou a tal da cumplicidade, 
chamada de sororidade por muitas 
bocas). A Morte flana por «A vida 
invisível de Eurídice Gusmão» não 
como um abutre, mas sim como 
uma gaivota de papel, daquelas que 
a gente faz na escola. Já o território 
(na língua de crítico: o lugar como 

espaço de afirmação de identidade 
ou de pertença) transpira no 
argumento assinado por Murilo 
Hauser, em colaboração com Inés 
Bortagaray e o próprio Karim, 
como chapa em raio X de um Rio 
que se estende por Tijuca, Santa 
Teresa, Estácio e São Cristóvão. 
Um Rio de Centro, sem centro. 
Um Rio de voltagem lusitana, cuja 
imigração raramente é falada nos 
filmes brasileiros (fora «Morro da 
Conceição», de Cristiana Grumbach, 
e «Portugal… minha saudade», de 
Pio Zamuner e Mazzaropi), mas 
aqui ganha uma varanda para o 
mar do estudo, do entendimento.  
Utilizando uma pantomima do 
dores, cansaços e perseveranças com 
confete, tipo a que você, Saraceni, 
buscava em suas estrelas, em 
Isabelle, em Ana Maria Nascimento 
e Silva, em Marília Pêra, e em 
muitas outras, Carol Duarte e Júlia 
Stockler dão a Eurídice e a Guida a 
tridimensionalidade da educação 
sentimental pela navalha. Guida 
vem de volta, grávida, e é vetada pelo 
pai, com a masculinidade tóxica de 
quem se sente ferido na honra.

Eurídice casa com o amor possível, 
não com o amor sonhado, até 
porque, este, o coração, pertence a 
seu piano. Mas esse amor funcional 
é encarnado com uma doçura 
singular pelo zé-pereira Gregório 
Duvivier, bumbo, alaúde e tinteiro 
de uma poética de enfrentamento 
nestes tempos sem um Alex Polari 
que nos dê versos de protesto. 
Gregório escava em Antenor 
subtilezas de um funcionário público 
que sonha com pouco, mas ama com 
muito.  No olhar de Karim, Antenor 
tem um prazer desmedido, sua e 
fica vermelho. Os homens todos 
do longa-metragem gozam assim. 
Guida e Eurídice por vezes dão o 
gozo a eles sem descompostura, 
distantes, imersa na inquietação 
com o lodo do mundo.

Segundo Lupicínio, “as coisas 
ficam muito boas quando a gente 

esquece”. Mas a falta que Eurídice 
sente de Guida, e Guida de Eurídice, 
não se esquece. Nem pode: é filme 
de Karim, um realizador que reflete 
sobre a memória amorosa em toda a 
sua obra. Em 2014, ele lançou «Praia 
do Futuro» (2014). Numa sequência 
dele, um mergulhador salva-vidas 
(Wagner Moura) olha para seu 
namorado alemão, aponta para a 
cabeça e diz: “Aqui dentro não tem 
só você não”. Depois toca no peito e 
diz: “Aqui dentro, não é só você que tá 
não”. Na cabeça laqueada e no peito 
de Eurídice cabe um mundo: a filha 
recém-chegada, a mãe sofrida (“ela é a 
sombra do meu pai”), o conservatório 
de Viena e a amiga de útero quebrado 
(papel que cabe a Maria Manoella, 
coloca o filme no bolso a cada vez que 
aparece, borrifando carisma e retidão).

Na cabeça preocupada com a falta 
de dinheiro e o peito cheio de leite 
de Guida, existe toda uma ciranda 
que destila no verbo “sobreviver”. 
Fernanda Montenegro vai reinar 
numa hora crucial do filme para 
reafirmar esse verbo nos seus 
vértices mais farpados, aqueles que 
dão tétano. O tétano da consciência 
pesada ou o tétano da ilusão, assunto 
que a personagem de Bárbara 
Santos ilumina.  Mas Guida cabe 
em um lugar de honra, um lugar 
irreversível, na alma de Eurídice. 
O mesmo se dá com Eurídice na 
alma de Guida. Almas que Stockler 
e Duarte catapultam à condição 
de personagens memoráveis, que 
fizeram Cannes chorar na discussão 
sobre o sexismo, sobre o abandono, 
sobre a função que o melodrama pode 
ocupar na polis do audioviosual, entre 
“almodramas” tipo «Dor e glória», 
entre «This is Us». Foi escolha de 
Cannes dedicar o ano ao debate sobre 
cinema de género. O melodrama é 
um deles. E Karim ventilou novas 
hipóteses de sinestesia para sua 
gramática. No Brasil, as coisas com o 
cinema não andam felizes.Mas filmes 
como «A vida invisível de Eurídice 
Gusmão» mostram que as pessoas 
não desistem. 
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Na entrevista a seguir, para a 
METROPOLIS, ele aponta o quanto 
o peso do melodrama, no qual 
mergulhou em «A vida invisível», 
resvala nesta sua incursão às 
narrativas do real. Ou seria essa a 
condição de todas as narrativas? 
RODRIGO FONSECA

De que maneira, em meio a 
múltiplas e plurais incursões 
pelo Real, o melodrama 
oxigenou seu olhar para a 
dimensão poética da ficção e da 
fábula?
Karim Aïnouz: O melodrama 

Dois anos depois de ter sido 
laureado com o prémio da 
Amnistia Internacional da 
Berlinale por «Aeroporto Central» 
(2018), Karim Aïnouz, que vive 
na capital alemã, volta ao festival 
ao seu atual lar com uma nova 
experiência documental, escalada 
para a secção Panorama, centrada 
numa reflexão sobre identidade... 
a identidade argelina... que dialoga 
com as suas raízes familiares. Em 
«Nardjes A», usando um iPhone 
como instrumento de registro, 
ele testemunha a Revolução 
dos Sorrisos, uma série de 
protestos contra o presidente 
Abdelaziz Bouteflika. O seu foco 
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oxigenou-me um pouco no sentido 
que ele me permitiu trabalhar 
dentro do 
excesso, do 
superlativo, 
da ópera. O 
que eu acho ser 
muito possível 
dentro do próprio 
género, dentro 
do DNA dele. Outra coisa 
que foi muito boa, nesse filme, foi 
poder trabalhar dentro de uma 
perspectiva de época, no sentido 
de reconstruir o passado, o que, 
de alguma maneira, é reconstruir 
o real. Isso é muito mais fácil 
e talvez lúdico, como você olha 

“É uma experiência 
de fúria e explosão 

dentro de uma 
perspectiva mais 

utópica”

para um momento que não é o 
presente. No passado, você pode 

reimaginar o 
presente. 
Ele tem 
âncoras e 
você passa 
a fazer 
quase 

uma analogia. 
No passado, você pode fazer 

uma metáfora ou interpretação 
dele. Foi muito prazerosa essa 
oportunidade que o melodrama 
de época me deu para poder 
fazer um trabalho menos 
realista e mais fabular. Fico 
curioso de fazer um melodrama 

no presente. O melodrama me 
permite a possibilidade do excesso 
e o artificio. Ele é um género que 
trabalha com isso. Ter esses três 
elementos foi muito prazeroso: 
o artificio, o superlativo e o 
presente. 

Qual é o Rio de Janeiro que 
você buscou explorar na 
história das irmãs Gusmão 
e o quanto esse Rio Janeiro 
permanece vivo hoje no seu 
país?
KA: O Rio de Janeiro que eu 
procurei na história foi uma 
cidade encrustada na floresta, 
uma cidade em constante fricção 
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com a natureza. Eu acho que isso 
me ajudou muito na história. 
Era quase como se eu estivesse 
pensando que se elas tivessem 
vivido na natureza e não na 
civilização, elas pudessem ser 
felizes. Na hora que a gente entra 
na civilização e, portanto, no 
patriarcado, elas passam a ter 
o destino delas comprometido. 
Nesse sentido, foi muito 
importante pensar o Rio de 
Janeiro não como um cenário, mas 

como um lugar que possui uma 
dinâmica e uma fisiologia própria. 
Eu pude tirar partido dessa 
fisiologia na história pensando 
em qual paraíso era esse em que 
elas viviam, que era a floresta. E 
pensando qual lugar era esse no 
qual elas entraram e que, depois, 
comprometeu a solidariedade 
entre elas.

O que experiências 
documentais como «Nardjes 

A.», a caminho da Berlinale, 
recebem de impacto/ 
influência de um trabalho 
visceral de ficção como «A 
Vida Invisível»?
KA: Eu nunca penso muito 
nas experiências documentais 
ou ficcionais. Para mim, é 
como uma relação visceral, é 
um momento no qual estou 
vivendo o documentário. A 
ficção geralmente é um reflexo 
do momento que estou vivendo. 

 128 METROPOLIS MARÇO 2020



Nesse caso, o impacto de 
«A Vida Invisível» foi de me 
fazer procurar e encontrar 
experiências, mas não de 
afogamento como é o caso do 
filme. É uma experiência de 
fúria e explosão dentro de uma 
perspectiva mais utópica. Eu 
prefiro não pensar muito esse 
limite entre documentário de 
ficção. Mas o que eu acho que 
teve de impacto no «A Vida 
Invisível» é que é um filme sobre 

dois personagens sufocados 
por um estado de coisas, por 
um regime. Principalmente a 
Eurídice... O que me inspirou 
muito, quando eu estrava na 
Argélia, preparando o .doc foi de 
que eu vi um pouco do contrário 
ali: um personagem vivo e com 
a vida inteira pela frente. O 
final de «A Vida Invisível» é um 
pouco o começo desse filme para 
mim. É uma estrada inteira de 
possibilidades e cheia de alegria 

e de fúria. Nesse sentido, para 
mim, as personagens existem, 
elas não são ficção. O que tem de 
sentido é a sensação que eu tenho 
no final de «A Vida Invisível» ter 
me feito querer procurar uma 
situação no real. Eu fui um pouco 
sequestrado pela situação na 
Argélia, quando cheguei lá e vi as 
manifestações. Talvez, eu tenha 
me sensibilizado com aquilo por 
ter acabado de fazer um filme que 
fala de sufocamento.
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ainda muito nova, na escola, 
não fugindo da típica história 
da menina tímida que tinha 
de fazer algo para ser um 
pouco mais aberta. Os pais 
acharam por bem, então, 
matriculá-la no colégio 
onde teria aulas de teatro. 
Nessa altura, o bichinho 
da representação incubou 
e apenas na adolescência 
decidiu inscrever-se em aulas 
de teatro na sua cidade. “Era 
um curso público, livre. E 
eu comecei a apaixonar-me 
pelas aulas e cada vez mais 

Carol Duarte é Eurídice Gusmão, 
uma das protagonistas do novo 
filme de Karim Aïnouz, «A Vida 
Invisível». Para promover o filme, a 
atriz brasileira esteve pela primeira 
vez no país onde nasceram os 
seus pais e avós. A METROPOLIS 
encontrou-se com a doce atriz num 
hotel de Lisboa, antes de a mesma 
partir à descoberta da capital das 
sete colinas, para conversar sobre o 
seu primeiro trabalho em cinema, 
o papel das mulheres na década 
de 1950, o presente do Brasil e 
do mundo, e a vida no geral e em 
particular.
SARA AFONSO
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entendia que queria continuar 
a estudar e a fazer aquilo na 
minha vida.” Foi nesse momento 
que entrou para a universidade 
de São Paulo, onde estudou 
artes cénicas, já num momento 
mais sério da sua vida, com 19, 
20 anos. Dedicada ao estudo e 
ligada a uma vontade enérgica de 
aprender, alguns professores e 
atrizes que admirava ajudaram-
na a desvendar o caminho que 
viria a trilhar.
Depois de mais de duas dezenas 
de peças de teatro, a sua grande 
oportunidade surgia na novela 
«A Força do Querer», de Glória 

Perez, na qual desempenhava o 
papel de uma menina rica, tida 
como a princesa da mãe modelo, 
mas que no seu íntimo sentia 
ser um rapaz. “A Ivana [nome da 
personagem] foi o meu projeto 
grande porque até ali eu só tinha 
feito teatro. Foi em 2017, há três 
anos, e, se pensarmos bem, essa 
novela poderia não ir para o ar 
neste momento da história do 
Brasil. Lembro-me de ter passado 
no teste e de ter ficado meio em 
pânico, meio feliz, e comecei logo a 
estudar muita coisa sobre a teoria 
de género. Percebi que o Brasil 
tem uma das maiores paradas gay 

do mundo e é um país que o 
mundo vê um pouco como 
libertário, mas é, na verdade, 
o país que mais mata LGBT. É 
muito difícil e quando entrei 
nesse papel, sabia que ia 
apanhar de algum lado, dos 
mais conservadores ou da 
própria comunidade”, refere. 
O papel de Ivana, que depois 
se transformou em Ivan, 
acabou por conquistar o apoio 
do público e uma das cenas 
em que a atriz teve de cortar 
o cabelo, foi um dos pontos 
altos da novela e uma das 
cenas mais vistas no país. 
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A EURÍDICE GUSMÃO
Enquanto vivia este melodrama 
da sua personagem, Carol Duarte 
soube que o realizador Karim 
Aïnouz ia abrir audições no Rio 
de Janeiro, e como queria muito 
este papel, a atriz recorda-se de 
pedir muito para fazer os testes. 
“Fiz o teste com um texto que 
não era do filme, mas sim de 
um livro chamado “A Guerra 
não tem Rosto de Mulher”, de 
Svetlana Aleksiévitch, com o 
relato de mulheres da antiga 
União Soviética que lutaram na 
segunda guerra mundial. Não 
tinha necessariamente a ver com 
o filme até porque quem foi fazer 
o teste para o filme não sabia 
nada sobre o mesmo. O Karim 
não deixava ninguém saber nada. 
Já no teste ele era um realizador 
que exige muita intensidade, um 
estado muito profundo. E como eu 
nunca tinha feito filmes, foi uma 
experiência muito vertical para 
mim”, acrescenta. 
Depois do casting, o realizador 
ligou e a resposta que Carol 
Duarte mais ambicionava foi 
a que ouviu do outro lado do 
telefone. Tinha sido a escolhida. 
Mas, na verdade, não sabia nada 
sobre o filme. De acordo com o 
realizador, o filme, baseado no 
romance homónimo de Martha 
Batalha, "A Vida Invisível de 
Eurídice Gusmão", “queria tornar 
visível as vidas de uma geração 
de mulheres, cujas histórias 
não foram contadas o suficiente 
pelo cinema e literatura”. Queria 
colocar questões essenciais 
sobre a emancipação feminina 
que, mesmo hoje, não devem ser 
tomadas como adquiridas. “Qual 
a visão das mulheres dos anos 
50 sobre o sexo? No advento dos 
métodos contracetivos, como é que 
as mulheres preveniam a gravidez? 
Como sobrevivia uma mãe solteira 
no seio de uma sociedade que a 

excluía de forma tão horrível?”. 
Estas são algumas das temáticas 
presentes no melodrama tropical 
de Karim Aïnouz, que chega agora 
às salas nacionais.

DÉCADA DE 1950
Rio de Janeiro, 1950. Eurídice 
(Carol Duarte), 18, e Guida (Julia 
Stockler), 20, são duas irmãs 
inseparáveis que vivem em 
casa dos pais, dois portugueses 
conservadores, donos de uma 
padaria. Apesar de submersas 
numa vida tradicional, ambas 
acalentam um sonho: Eurídice 
quer ser uma pianista de 
renome, Guida procura um 

amor verdadeiro. Numa volta 
inesperada, elas são separadas 
pelos pais, sendo forçadas a 
viver sem contacto. Sozinhas, 
assumem controlo dos seus 
próprios destinos, sem nunca 
abandonarem a esperança de um 
dia se reencontrarem. Assim versa 
a história de «A Vida Invisível», 
que conta ainda com a presença 
dos atores Gregorio Duvivier 
(«Porta dos Fundos»), Fernanda 
Montenegro, Bárbara Santos e os 
portugueses António Fonseca e 
Flávia Gusmão.

Filha de pais portugueses, do 
Porto e Lamego, que emigraram 
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para o Brasil na época de Salazar 
para abrir uma padaria, Carol 
Duarte não teve dificuldades 
em entrar na personagem de 
Eurídice, também ela filha de 
portugueses proprietários de 
uma padaria. “As referências são 
muito diretas porque a minha 
família é portuguesa e eu talvez 
tenha entendido, fazendo o filme, 
que sou mais portuguesa do que 
eu pensava (risos) por todos os 
hábitos, pela educação… A minha 
família era muito pobre aqui [em 
Portugal] e foi para o Brasil na 
altura do Salazar e abriu padaria, 
algo muito tradicional. Quando 
fomos fazer o filme era preciso 

um pouco de laboratório para 
entender a cultura portuguesa, o 
que foi muito interessante, mas 
para mim era algo que eu já sabia 
de alguma forma e foi muito 
emocionante, por causa dos meus 
avós e dos meus pais”, confessa 
atriz.

Mas, além de ter que se situar num 
ambiente de raízes portuguesas, 
a sua personagem era muito 
exigente: “A Eurídice toca piano e 
eu não toco piano, e então tive que 
ter aulas porque é um instrumento 
muito rigoroso e superdifícil. 
Nós filmámos em maio/junho 
e eu comecei a preparar-me em 

fevereiro. Tinha aulas de piano, 
praticamente todos os dias, e foi 
muito bom porque fiz aulas com 
a Ana Isabel Cartaxo, que é uma 
pianista portuguesa que vive no 
Rio de Janeiro.” 

O MÉTODO  
A preparação não se ficou pelas 
aulas de piano. Para colocar o 
elenco no espírito de uma década, 
o realizador acentuou ainda mais o 
método. “A proposta da preparação 
foi muito acertada, apesar de 
difícil, porque não tínhamos 
muito tempo livre, devido às 
muitas aulas de bordados e de 
etiqueta que tivemos. Fizemos 
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uma primeira semana de trabalho 
de mesa, que é quando analisamos 
o argumento, para entender a 
trajetória do filme. Não tínhamos 
muito acesso ao argumento 
pois o Karim queria que 
improvisássemos bastante e que as 
personagens surgissem um pouco 
para além do argumento, claro que 
impulsionadas pelo mesmo”. 

Num projeto que o próprio 
realizador pretendia “com 
uma câmara muito próxima 
das personagens principais”, a 
preparação contou, igualmente, 
com a presença do realizador nos 
ensaios. “Fizemos a preparação 
com o elenco todo e o Karim 
ficou sempre connosco na sala 

de ensaio, o que às vezes não 
acontece, pois o realizador 
não gosta de fazer parte 
desse processo de criação das 
personagens, mas foi muito bom 
ele estar lá porque fomos criando 
uma linguagem”, relembra Carol 
Duarte. Neste processo, uma 
das prioridades era criar uma 
relação muito próxima com Julia 
Stockler, que interpreta Guida, a 
sua irmã. “Não nos conhecíamos, 
mas num mês tivemos de criar 
uma relação muito profunda 
porque, se virem o filme, temos 
muito pouco tempo juntas em 
cena, e era muito importante 
trabalhar essa ligação entre elas 
para que a ausência delas fosse 
muito presente”. 

Feliz com a relação de admiração 
que conseguiram criar entre si, a 
atriz relembra o ambiente vivido 
no set, como forma de preparação 
de personagens imposto pelo 
realizador: “O set de filmagem 
era super-rigoroso e os atores 
não podiam falar com ninguém 
da equipa. Por exemplo, se eu e 
a Júlia estivéssemos a filmar no 
mesmo set, mas na história não 
era suposto encontrar-nos, não 
podíamos estar juntas no set, 
porque senão íamos estar a falar 
e quando chegasse a cena não ia 
funcionar. E isso tudo criou uma 
atmosfera do filme muito bonita.”

Apostando numa métrica de 
improvisação e no trabalho de 
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emoções, o realizador não quis 
sequer que os atores lessem o 
livro que serviu de inspiração 
ao filme, e do qual acabou por 
se distanciar. “Por exemplo, se 
íamos filmar às 5 da manhã 
do dia seguinte, recebíamos o 
argumento às 10-11h da noite. E 
quando o recebíamos, a maioria 
das vezes, ele dizia, ‘leia a cena, 
mas não precisa decorar as 
palavras’. Como já tínhamos 
improvisado muito, e já tínhamos 
uma semana de trabalho de mesa 
e análise de guião, o espírito do 
filme já estava muito em nós 
e, por isso, as palavras vinham 
muitas vezes como estavam 
no texto, mas não tínhamos 
decorado”, acrescenta a atriz. 

Numa altura em que o poder 
feminino e a liberdade de 
escolhas são temas em destaque 
em diversas áreas artísticas e 
sociais, um filme como «A Vida 
Invisível» pode ter um papel 
importante junto do público. 
“Acho superinteligente o Karim 
Aïnouz querer trazer este tema 
do patriarcado e dessas mulheres 
“afogadas” através do melodrama. 
Um filme sobre desencontros, 
sobre estes homens que, no 
silêncio, fazem com que estas 
irmãs não se encontrem. Homens 
que cercam a mulher e conseguem, 
de facto, dominá-las. Claro que é 
um filme, mas realmente muitas 
das decisões eram tomadas por 
homens. Ainda hoje é assim e o 

Brasil anda numa onda muito 
conservadora, então, é um filme 
supernecessário. É importante 
mostrar um pensamento 
extremamente conservador e que 
leva à castração e à matança de 
uma parte da nossa sociedade”, 
reflete a atriz

Além de terem que trabalhar a 
mente e a forma de pensamento 
de uma época que não é assim 
tão longínqua, os atores tiveram 
de ir um pouco ainda mais 
longe para desempenhar estes 
papéis que eram igualmente 
muito físicos. “Colocávamos um 
espartilho e uns saltos muito 
altos e fazíamos várias coisas 
com aquilo o dia inteiro. Assim, 
ganhávamos uma nova postura 
de coluna, uma forma de sentar 
e tudo isso foi também muito 
instintivo”, descreve a atriz. 
Como se a postura física fosse 
refletindo as cenas violentas que a 
personagem sofre, “ela vai sendo 
afogada e vai ficando um pouco 
mais curva e fechada, como quem 
está a carregar um peso que não 
queria…tudo isso foi pensado 
mas não muito racionalizado. 
Bem instintivo, reflexo do estado 
selvagem em que o realizador nos 
deixava. Foi muito exaustivo, mas 
muito bom.” 

RESTANTE ELENCO
António Fonseca e Flávia Gusmão 
são os pais de Eurídice e Guida. 
Os dois atores portugueses 
juntaram-se à equipa já próximo 
das gravações, mas nem por isso 
deixaram de brilhar junto do 
restante elenco, como relembra 
Carol Duarte: “Foi ótimo. Não 
nos conhecíamos e eles, coitados, 
vieram muito em cima da 
gravação e foram super-rápidos 
e isso foi impressionante. Nós já 
tínhamos um mês de preparação 
e eles chegaram quando faltavam 
apenas 5 dias para as filmagens. 
Interagimos muito bem logo desde 
início. E foi muito bom porque eles 
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E N T R E V I S TA

traziam dados muito concretos da 
cultura portuguesa.”
Apesar de aparecer em poucas 
cenas, Fernanda Montenegro 
assume a versão mais velha de 
Eurídice e ganha todas as cenas 
onde entra. “Ela é fantástica e foi 
a primeira vez que eu trabalhei 
com ela. Ela ia ao set muitas vezes 
ver as cenas e eu nem sabia que 
ela lá estava e ainda bem pois 
tenho uma admiração muito 
grande por ela e ia acabar por 
ficar muito nervosa se soubesse 
que ela estava ali. Ultimamente, 
a Fernanda representa para o 
Brasil uma força muito grande.” Já 
Gregorio Duvivier, sai do seu papel 
carismático do formato «Porta dos 
Fundos» e assume um Antenor 
castrador e por vezes muito 
agressivo, no papel do marido de 
Eurídice. “A maioria das roupas do 
Antenor são roupas do avô dele e 
ele passou muito mal fisicamente 
por fazer esta personagem. Ele 
constrói uma personagem muito 
real. Esses homens existem, 
apesar de poderem ser bons pais 
e bons avós. Mas na relação era 
horrível. A graça dele, porque ele é 
naturalmente engraçado, foi bom 
para essa personagem não ficar o 
vilão sem contradição”.

CINEMA NO BRASIL
“Estamos a lutar muito pela 
existência da ANCINE, a Agência 
Nacional do Cinema, para que não 
exista censura prévia na seleção de 
projetos, como por exemplo pode 
acontecer com projetos que falam 
sobre a questão gay ou da mulher, 
e que eles imediatamente retiram. 
Mas eu olhando o Brasil hoje em 
dia, a precaridade está a acontecer 
em todos os setores, como a 
saúde, a educação, os projetos 
loucos da abstinência sexual para 
as jovens não engravidarem… É 
uma ignorância e infelizmente 
começo a perceber que não é uma 
exclusividade do Brasil”, reflete 

Carol Duarte. 
Pensando no facto de pode 
ser pretensioso falar de 
censura na cultura quando o 
país está a desmoronar, Carol 
Duarte reafirma, no entanto, 
a  importância de se pensar 
a cultura, de se verem filmes 
nacionais e de se refletir, como 
sendo essa a forma de união, 
no entanto, faz uma chamada 
de atenção à classe artística: 
“Às vezes, a classe artística 
fica demasiado virada para si 
mesma e é necessário lutar-se 
por tudo e por todos.” No que diz 
respeito às novas plataformas 
de streaming, a atriz reconhece 
o poder das mesmas, mas não 

deixa de chamar a atenção para 
um risco eminente: “O problema 
é que se não defendermos a 
ANCINE, perderemos material e 
coisas que podem não interessar 
ao grande mercado. Um cinema 
mais autoral não vai estar na 
Netfilx ou na Amazon. Então, 
perdemos uma produção que não 
está na lógica do mercado e isso 
é um problema.”

Na verdade, o reflexo da 
sociedade atual leva a que os 
espectadores tenham optado 
maioritariamente por ver 
conteúdos através da Internet e 
não na televisão. “A tendência 
é para existirem cada vez mais 
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produções como da Netflix, no 
Brasil. Eu acho isso ótimo, mas o 
problema é os cortes na pequena 
produtora”, complementa a atriz.

FUTUROS PROJETOS
Neste momento, a atriz não 
tem nenhum filme previsto 
para um futuro a curto prazo. 
Carol Duarte sabe, no entanto, 
que vai fazer teatro e uma série 
com a rede Globo. Existe, ainda 
a possibilidade de vir a fazer 
uma nova novela, mas também 
sabe que com os cortes que a 
cultura tem sofrido, as pequenas 
produtoras têm retraído. 
Para já, o seu primeiro papel em 
cinema não só valeu à equipa 

o Prémio Un Certain Regard 
Award, em Cannes, como o 
reconhecimento de Melhor Atriz 
para si e para Julia Stockler, pelo 
Festival de Cinema de Valladolid 
e pela Associação Paulista de 
Críticos de Arte. De «A Vida 
Invisível», a atriz recorda um 
episódio na estreia em Fortaleza, 
a cidade do realizador, quando 
uma pessoa da audiência lhe 
perguntou se ela tivesse nascido 
na década de 1950 se teria sido 
diferente da sua personagem 
Eurídice. “Eu acho que não seria 
muito diferente. As minhas avós 
sofreram muito, principalmente 
a minha avó paterna, muito 
afogada no machismo do 

meu avô, nessa organização 
patriarcal que é uma rede, e o 
filme revela um pouco isso. Na 
verdade, não é uma questão de 
vontade ou de falta de coragem 
da Eurídice, mas muito de uma 
organização que não deixa 
escapar. A minha avó foi essa 
mulher, hoje eu sou uma mulher 
muito mais livre, sou atriz, 
posso fazer as coisas que eu 
desejo, ainda que esbarremos 
em muitas violências, mas ainda 
assim. Então, eu acho que seria 
muito parecida com a Eurídice e 
isso chocou-me. Somos mesmo 
fruto de um tempo e de um 
espaço. Nasci no Brasil, em 
1990, e realmente não é tudo tão 
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Apenas superado por autores clás-
sicos, Stephen King é o autor vivo 
que soma mais adaptações em cine-
ma e TV, pelo que é raro o ano em 
que o seu nome não é mencionado 
na lista de novas séries e filmes. 
Atendendo à tendência, é também 
inescapável uma certa apreensão 
de “mais-do-mesmo”: o que ainda 
poderemos descobrir de novo nas 

suas histórias e na forma como es-
tas renascem no ecrã? «The Outsi-
der», da HBO, é um dos casos que 
atira o nosso preconceito ao chão.

Com um elenco de luxo, estrelado 
pelo também produtor Ben Men-
delsohn, a trama de «The Outsider» 
gira em torno do homicídio maca-
bro de uma criança, cujo principal 

THE OUTSIDER: A MELHOR SÉRIE DO ANO… ATÉ AO MOMENTO

Uma das primeiras 
grandes apostas da HBO 
em 2020 é a minissérie 
«The Outsider», baseada 
na obra de Stephen King 
publicada em 2018. 
SARA QUELHAS
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suspeito, Terry Maitland (Jason 
Bateman) – comprometido por di-
versas testemunhas e provas físi-
cas –, se apresenta como inocente. 
Depois das certezas absolutas, che-
gam as dúvidas (com novas provas 
de Defesa) e o mistério vai-se aden-
sando. Não tarda a criar-se uma 
vasta teia de intrigas e mistério, 
que culmina com a chama de uma 

THE OUTSIDER: A MELHOR SÉRIE DO ANO… ATÉ AO MOMENTO

ajuda improvável: Holly Gibney, 
interpretada por Cynthia Erivo, 
que começou 2020 em beleza, com 
dupla nomeação nos Óscares (sem 
vitórias). A sua personagem pecu-
liar, a lembrar a falta de jeito social 
de Sheldon Cooper (Jim Parsons, 
«The Big Bang Theory»), é uma fer-
ramenta essencial para a resolução 
do problema.

O ritmo narrativo é intenso, com 
twists constantes a intensificarem 
as dúvidas relacionadas com um 
caso, à partida, bastante eviden-
te. A realidade confunde-se com 
o sobrenatural e, como não podia 
deixar de ser, a narrativa segue o 
rumo habitual de mistério e terror 
(aqui suave) que marca as histórias 
assinadas por Stephen King. Já 
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o argumento, muito fiel ao estilo 
mais literário, funciona de forma 
fluída, também graças à própria 
obra precedente, bem estruturada 
e que vai dando ao espectador no-
vas informações na dose certa. A 
combinação com a fotografia e rea-
lização é de luxo.

Os dois primeiros episódios são, 
inclusivamente, realizados por 
Jason Bateman, que cada vez 
mais se afirma como uma figura 
a ter em conta atrás das câma-
ras. Embora bem-sucedido na 
representação, com um currícu-
lo infindável de blockbusters, os 

prémios são pouco frequentes, a 
verdade é que em setembro levou 
o primeiro Emmy da carreira… 
como Melhor Realizador em Sé-
rie Dramática, por «Ozark». É, 
aliás, um estilo muito próximo 
– até em termos de fotografia, 
mais escuro –, sendo que qua-
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tro episódios de «The Outsider» 
foram dirigidos por outro recor-
rente da mesma série: Andrew 
Bernstein.

Embora o ano apenas agora te-
nha começado, a série criada por 
Richard Price – também respon-

sável por «The Night Of» – já se 
destaca entre as boas apostas do 
novo ano. Seja pela história que 
agarra o espectador, seja pela 
excecução exímia do universo 
de King em televisão, a verdade 
é que a série se revelou um su-
cesso narrativo. Combinando de 

forma quase perfeita a vertente 
de crime/mistério policial com 
o imaginário sobrenatural, «The 
Outsider» tem a capacidade de 
criar um universo suficiente-
mente verosímil, que depois é 
extrapolado através da incrível 
personagem de Erivo.

BEN MENDELSOHN, CYNTHIA ERIVO
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AVENUE 5
HUGH LAURIE PERDIDO NO ESPAÇO

êxitos de ficção científica são 
uma constante, mas perdoa-se 
a ideia pouco inovadora com o 
elenco de luxo que «Avenue 5», da 
HBO, nos oferece, com principal 
destaque para Hugh Laurie – que 
já tinha passado por «Veep» –, 
Lenora Crichlow e Josh Gad. Já 
Zach Woods mantém a falta de 
jeito que a sua personagem tinha 
em «Silicion Valley», mas agora 
bastante arrogante.
Na sequência de um acidente 
bastante evitável, a tripulação 

O criador de «Veep» regressa com 
uma comédia de ficção científica, 
protagonizada pelo eterno Dr. 
House, Hugh Laurie.  
SARA QUELHAS

Poucos meses depois da despedida 
de «Veep», uma paródia ao 
universo governamental estrelada 
pela incrível Julia Louis-
Dreyfus, o criador Armando 
Iannucci está de regresso com 
uma aposta improvável. É certo 
que as comédias-paródias dos 

da nave comandada por Ryan 
Clark (Laurie) vê a sua rota 
irremediavelmente alterada 
e a viagem turística promete 
estender-se durante muito mais 
tempo. Cabe ao líder, que não se 
sabe comportar como tal, servir 
de pilar aos viajantes e à sua 
equipa. Não obstante, mais do 
que uma história dependente do 
Espaço, Iannucci cria uma série 
que ultrapassa as barreiras da 
sua aparente limitação física com 
dramas pessoais, políticos e até de 
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circunstância.
Além de Clark, claramente o 
centro das atenções pela história 
e por quem o interpreta, há ainda 
um Josh Gad na sua melhor 
forma. O seu Herman Judd 
representa tudo o que odiamos 
num chefe e num empresário 
jovem e arrogante, corporizando 
a vertente de negócio mais 
“crua” e, também por isso, uma 
caricatura bastante cómica. No 
fundo, a nave funciona como uma 
corporação mal-amanhada, em 

que os problemas, dos maiores 
aos mais pequenos, vão revelando 
as suas fragilidades e as dos seus 
funcionários. Há uma encenação 
dentro de uma encenação, ao jeito 
de um efeito Inception televisivo.
Deparamo-nos consecutivamente 
com surpresas narrativas que 
vão descontruindo a falsa 
“seriedade” da trama, pelo que a 
premissa de «Avenue 5» parece 
ser continuamente alterada. 
Colocado fora da sua zona de 
conforto, o espectador vai sendo 

manipulado pelo argumento 
e pelas personagens. Sem que 
seja algo particularmente 
original ou cativante, a série 
mantém a sua identidade desde 
o primeiro momento e utiliza os 
azares sucessivos para também 
colocar as suas personagens 
desconfortáveis. Numa situação de 
quase igualdade, onde a audiência 
vai sendo conquistada pelo 
despretensiosismo da narrativa. 
Longe de ser memorável, «Avenue 
5» é uma série competente.



       ADEUS TVSÉRIES, OLÁ NOVOS TVCINE

O canal de séries, que já foi a casa 
nacional da HBO, encerrou emis-
são e as séries encontram-se agora 
no TVCine Emotion e TVCine Ac-
tion. A METROPOLIS faz a review 
de algumas das principais estreias 
no arranque da nova imagem, que 
procura dar resposta ao mercado 
de TV, cada vez mais concorrido 
com a chegada de vários players do 
streaming. SARA QUELHAS
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Com uma "vibe" da saudosa «Hannibal», protagoniza-
da por Mads Mikkelsen, «Prodigal Son» apresenta um 
profiler do FBI (Malcolm Bright), cujo pai (Michael 
Sheen) é um assassino em série condenado. Sempre 
entre a lucidez e a loucura, Malcolm é despedido e 
volta depois para ajudar no caso de um copycat do pró-
prio pai. Esse acontecimento leva a que se aproxime 
novamente do "Cirurgião", com o qual não contactava 
há 10 anos. E assim a ação entra nos eixos.

Numa relação que tem tudo menos saudável, 
Malcolm é levado ao extremo das suas emoções 
e impulsos, ao mesmo tempo que resolve crimes. 
Uma história algo retorcida que encontra equi-
líbrio na genialidade e no talento de Sheen. O 
piloto é promissor, mas a premissa soa um pouco 
a lugar-comum. Resta saber se a série é capaz de 
nos surpreender.

PRODIGAL SON
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Longe vai o tempo em que ter uma personagem em risco 
numa season finale era só uma artimanha do suspense. O 
arranque da oitava temporada de «Chicago Fire» represen-
ta uma perda bastante grande para o Quartel 51, que se vê 
novamente ferido onde dói mais.

Com Casey (Jesse Spencer) no centro das atenções pela 
sua possível responsabilidade nas consequências do in-
cêndio trágico com que terminou a T7, também o impacto 

emocional de tudo o que aconteceu faz mossa na união e 
estabilidade da equipa. Nem os momentos de humor com 
a nova aquisição ajudam os intervenientes ou a audiência.
Perante a empatia que o espectador foi criando com o 
Quartel 51, o episódio "Sacred Ground" é um verdadeiro 
murro no estômago até para os seguidores menos emo-
tivos. Com a trilogia Chicago a regressar no mesmo dia à 
antena dos TVCines, «Chicago Fire» destacou-se por ter o 
episódio mais forte do grupo.

CHICAGO FIRE
TEMPORADA 8
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CHICAGO MED.
TEMPORADA 5

É uma temporada de mudanças para a trilogia 
Chicago. O spin-off médico, agora na T5, não é ex-
ceção. Depois de uma season finale carregada de 
emoções fortes, «Chicago Med» regressa no mesmo 
tom aos Canais TVCine. O título, em português, 
"Nunca Voltaremos ao Normal", anuncia ao que a 
série vem.

Com confrontos e muita carga emocional do princípio ao 
fim do episódio, encontramos o fim de um ciclo e a pro-
messa de novos desafios, ao mesmo tempo que algumas 
linhas ainda estão por fechar. Will (Nick Gehlfuss) e Na-
talie (Torrey DeVitto) tentam sobreviver, mas, enquanto 
o argumento nos distrai com a dupla, outros aconteci-
mentos prometem ser ainda mais irremediáveis...



Sem Antonio Dawson (Jon Seda) e com Brian Kelton (John C. Mc-
Ginley) assassinado, o mistério adensa-se e Voight (Jason Beghe) 
é o suspeito principal em «Chicago P.D.». Possivelmente com o 
episódio mais fraco da trilogia, a série policial trilha, ainda as-
sim, novos caminhos e tenta reinventar-se. Sem deixar, todavia, a 
sua zona de conforto.A união da equipa de Chicago é testada, com 
mais um líder da cidade debaixo de fogo.
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CHICAGO P.D.
TEMPORADA 7
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DESTAQUES TV CINE

PEDRO 
COSTA

 

Os canais TVCine prepararam para este 
mês de fevereiro uma homenagem a um 
dos realizadores que esteve em destaque 
em 2019, e que se assume como um dos 
mais aclamados cineastas portugueses. 
No ano passado, Pedro Costa recebeu o 
prémio máximo do Festival de Cinema 
de Locarno com o seu filme «VitalinaVa-
rela», que congratulou, igualmente, a 
atriz protagonista, Vitalina Varela, com o 
prémio de Melhor interpretação feminina 
no mesmo festival. No próximo dia 23 de 
fevereiro, os Canais TVCine dedicam um 
especial ao realizador lisboeta, passando 
cinco obras que merecem não ser esque-
cidas. «Casa de Lava», «Ossos», «Ne Chan-
ge Rien», «Cavalo Dinheiro» e, a fechar, 
«Vitalina Varela», são os cinco filmes que 
preencherão toda a programação vesper-
tina do “novo” canal TVCine Edition.   

DESTAQUES TV CINE
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Rodado nas ilhas de Santiago e do Fogo, em Cabo Ver-
de, «Casa de Lava» (1994) é a segunda longa-metragem 
de Pedro Costa e começa, precisamente, com imagens 
de uma erupção vulcânica filmada pelo geógrafo Or-
lando Ribeiro, em 1954. Com Inês de Medeiros, Isaach 
de Bankolé, Pedro Hestnes e Edith Scob no elenco, a si-
nopse não é linear. “No início é o ruído, o desespero e o 
abuso. Mariana quer sair do Inferno. Estende a mão a 

um homem meio morto, Leão. Mariana, plena de vida, 
pensa que talvez possam escapar juntos do inferno. 
Acredita que pode trazer o homem morto para o mundo 
dos vivos. Sete dias e sete noites mais tarde percebe que 
estava enganada. Trouxe um homem vivo para o meio 
dos mortos”. «Casa de Lava» é tido como um elemento 
essencial e crucial na obra de Pedro Costa e passa dia 23 
de fevereiro, às 13h55, em exclusivo no TVCine Edition. 

CASA DE LAVA 
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Nas Fontainhas, um bairro dos subúrbios de Lisboa, 
um casal de jovens acaba de ter um filho. A criança, 
com poucos dias de vida, vai sobreviver a várias mor-
tes. Tina (Mariya Lipkina), a sua jovem mãe, desespera 
e abre o gás. É salva pelo pai da criança (Nuno Vaz), que 
a leva consigo, mendigando, dormindo na rua e dan-
do leite oferecido por caridade à criança. Por duas ve-
zes tenta vender o filho, por desespero, por amor, por 

qualquer coisa. Tina, que não o esquece, junta-se com 
a malta da rua e vai em busca de vingança. Uma assis-
tente social perde-se no labirinto. O filme, que conta, 
igualmente, com a participação de Inês de Medeiros 
e Isabel Ruth venceu o prémio de Melhor Fotografia 
no Festival de Cinema de Veneza, em 1997, e é exibido 
também dia 23, em exclusivo no TVCine Edition, pelas 
15h05. 

OSSOS
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Aclamado pela crítica, «Ne Change Rien» é um docu-
mentário inspirado na amizade entre a atriz francesa 
Jeanne Balibar, o diretor de som Philippe Morel e Pe-
dro Costa.

Durante três anos, a atriz e cantora foi filmada a pre-
to e branco, durante ensaios, atuações e reflexões e o 

resultado é um documentário intimista e revelador. 
Realizado em 2009, foi considerado "Um dos mais be-
los filmes", segundo as palavras da atriz, e aquele no 
qual se reconhece "mais do que em qualquer outro". 
«Ne Change Rien» tem o seu espaço marcado na pro-
gramação do dia 23 de fevereiro, domingo, às 18h35, 
também no TVCine Edition.

NE CHANGE RIEN
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Estreado no Festival de cinema de Locarno (Suíça), «Ca-
valo Dinheiro» deu a Pedro Costa o Leopardo de Melhor 
Realizador e o prémio da Federação Internacional de Ci-
neclubes, em 2014. Passou pelos melhores festivais de 
cinema do mundo e apresentou Vitalina Varela, embora 
a sua narrativa não fosse o foco do filme. Enquanto, a 25 
de Abril de 1974, os capitães faziam a Revolução, no bair-
ro das Fontainhas o povo procurava Ventura [o cabo-ver-

diano já antes apresentado nos filmes «Juventude em 
Marcha» (2006), «No Quarto da Vanda» (2000) ou Ossos 
(1997)]. “Enquanto os jovens capitães fazem a revolução 
nas ruas, o povo das Fontainhas procura o seu Ventura 
que se perdeu no bosque”, assim dita a sinopse, mas este 
filme é uma experiência e uma viagem ao jeito de cada 
um que a vê. Domingo, dia 23, «Cavalo Dinheiro» sucede 
a «Ne Change Rien», pelas 20h15, no TVCine Edition.

CAVALO DINHEIRO
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A fechar o Especial dedicado ao conceituado cineasta 
português, «Vitalina Varela, sobe ao “palco” do TVCi-
ne, às 22h. A cabo-verdiana, de 55 anos, que conhe-
cemos em «Cavalo Dinheiro» é a grande protagonista 
desta obra, que além de obra cinematográfica é uma 
verdadeira obra de arte, que exibe cenas como se de 
quadros se tratassem. De uma humildade e genero-
sidade sem limites, Vitalina Varela oferece a sua his-

tória ao público, cravando-nos uma emoção forte no 
coração, enquanto conta como chegou a Portugal três 
dias depois do funeral do marido. Há mais de 25 anos 
que estava à espera do seu bilhete de avião e quando 
chega ao Bairro das Fontainhas, ele já partiu. A nona 
longa-metragem de Pedro Costa merece ser vista e não 
ser esquecida e esta homenagem ao realizador é uma 
oportunidade a não perder.

VITALINA VARELA



DESTAQUES TV CINE
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Entre novas estreias e regressos há muito 
aguardados, os próximos meses prometem ser ricos 

em maratonas de séries e noites mal dormidas. 
Fiquem com as mais recentes apostas

da TV portuguesa e do streaming,
selecionadas pela revista METROPOLIS  

SARA QUELHAS

ZAPPING
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THE PLAYER
AXN NOW

Depois do regresso de «Mr. Mercedes», o AXN Now 
tem uma nova aposta: «The Player», uma série pro-
tagonizada pelo icónico Wesley Snipes («Blade») e 
por Philip Winchester («Strike Back»). Um ex-a-
gente do FBI (Winchester), que é agora seguran-
ça em Las Vegas, é recrutado pelo misterioso Mr. 
Johnson (Snipes). O contrato é, todavia, inusitado: 
cabe a Alex Kane tentar travar crimes – acerca dos 
quais recebe pistas –, enquanto os homens mais 
ricos da cidade apostam se consegue ou não.

KATY KEENE 
HBO

Pode dizer-se que é irónico ver o spin-off de «Riverda-
le», disponível na Netflix, estrear na HBO. Ambas as 
séries são originalmente do canal CW, que tem mar-
cado a última década com apostas bem-sucedidas de 
adaptações da BD. «Katy Keene» é protagonizada por 
Lucy Hale, a eterna Aria de «Pretty Little Liars», e re-
trata um grupo de artistas de Riverdale que tenta a sua 
sorte na Broadway. Uma trama derivada do universo 
das comics que poderia perfeitamente surgir indepen-
dente delas. Estreia a 7/2.

ZAPPING
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LOCKE & KEY
NETFLIX

FBI: MOST WANTED 
TVCINE ACTION

Após seis anos em «Scandal», Darby Stanchfield 
regressa ao pequeno ecrã em «Locke & Key», onde 
interpreta uma mãe de família, recentemente viú-
va. A série foca a misteriosa “Casa das Chaves”, 
para onde a família Locke se muda. O inesperado 
acontece quando a família começa a descobrir cha-
ves, que abrem mundos inesperados e ameaçado-
res. O Mal está à solta e a família luta contra o 
tempo para o deter, ao mesmo tempo que mantém 
viva a recordação do pai. Estreia dia 7/2.

O seu maior êxito já aconteceu há mais de uma 
década, pelo que Julian McMahon procura a sorte 
que não encontra desde «Nip/Tuck». Uma das mais 
recentes apostas dos TVCines é um drama policial 
com muita ação, que chega a Portugal cerca de um 
mês depois da estreia oficial. O nome anuncia logo 
ao que vem: «FBI: Most Wanted» retrata a perse-
guição aos rostos que figuram na lista de “Mais 
Procurados” do FBI, e a história da divisão respon-
sável pela sua apreensão. Estreia dia 10/2.

O QUE ESTÁ A DAR NA TV
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A AMIGA GENIAL
UM NOVO NOME 

HBO

NARCOS: MÉXICO
NETFLIX

Esta série foi uma das surpresas mais agradáveis 
aquando da entrada da HBO em Portugal, pelo que 
tenta repetir o êxito com a segunda temporada. 
Lila (Gaia Girace) acabou de se casar e atravessa 
uma crise de identidade, enquanto Elena (Marghe-
rita Mazzucco) questiona o seu lugar no mundo. 
A primeira tem de crescer; a segunda continua a 
estudar e sonha com a continuidade do seu per-
curso académico. Uma amizade única, nascida nas 
páginas de Elena Ferrante e agora renascida na TV. 
Estreia a 11/2.

SEGURANÇA NACIONAL
FOX

Embora pareça ter caído um pouco no esquecimen-
to em anos mais recentes, «Segurança Nacional» 
continua a ser um drama incontornável entre os 
“seriólicos”. Quase dois anos depois do final da sé-
tima temporada, a trama protagonizada por Claire 
Danes regressa pela última vez, encerrando a his-
tória de Carrie Mathison. Uma personagem que, 
aliás, valeu dois Emmys a Danes no arranque da 
série. Com Carrie em recuperação, a narrativa co-
meça a aproximar-se da conclusão há muito aguar-
dada. Estreia dia 12/2.

ZAPPING
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NARCOS: MÉXICO
NETFLIX

THE TERROR
AMC

«Narcos» está viva e recomenda-se, com o segui-
mento do spin-off baseado no México e protago-
nizado por Diego Luna. A segunda temporada 
arranca com o aniversário do “seu” Félix, preocu-
pado com a lealdade dos seus sócios. O ambiente 
parece pronto a explodir a qualquer momento, com 
o confronto entre cartéis e a vontade de eliminar 
possíveis ameaças. Mais do que uma história sobre 
traficantes, «Narcos» continua a caraterizar o con-
texto da droga e especificamente do mercado além 
EUA. Estreia a 13/2.

No seguimento de uma temporada competente, 
«The Terror» regressa ao AMC no dia 17/2 para 
contar uma nova história, que tem como ambiente 
a Segunda Guerra Mundial. Esta série de antolo-
gia, de contornos supernaturais e com monstros à 
mistura, evoca um imaginário de espíritos e pos-
sessões para retratar “Infamy”. Em plena Califór-
nia, uma comunidade japonesa vê a normalidade 
(possível) dos seus dias abalada por uma entidade 
misteriosa, que desafia as crenças do grupo e os 
fantasmas do seu passado.

O QUE ESTÁ A DAR NA TV
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TRUST
HBO

BETTER CALL SAUL
NETFLIX

Lançada em 2018 nos Estados Unidos, conta a mesma 
história de um filme em cena poucos meses antes, «Todo 
o Dinheiro do Mundo» (2017). O filme foi sobretudo fala-
do devido às novas gravações com Christopher Plummer, 
a substituir um Kevin Spacey mergulhado em polémicas. 
A série conta a história do rapto de John Paul Getty III 
(Harris Dickinson) e do avô milionário que recusou pagar 
o resgate (Donald Sutherland). Com 10 episódios, a tra-
ma acaba por dar mais contexto ao caso. Estreia dia 21/2.

BLESS THIS MESS
FOX COMEDY

Dax Shepard e Lake Bell são os protagonistas da nova 
aposta da FOX Comedy, «Bless This Mess». A série re-
trata a história de um casal recém-casado que preten-
de deixar a cidade grande e tentar uma vida bem mais 
tranquila no Nebrasca. No entanto, como seria de espe-
rar, as coisas não correm como planeado e a dupla depa-
ra-se com uma variedade de problemas. Uma comédia 
leve estrelada por duas figuras do género, que prome-
tem fazer estragos. Estreia com episódio duplo a 21/2.

ZAPPING
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BETTER CALL SAUL
NETFLIX

BLESS THIS MESS
FOX COMEDY

FOR LIFE
AXN

Já se sabia que, mais cedo ou mais tarde, «Better 
Call Saul» encontraria o seu fim. À medida que Saul 
(Bob Odenkirk) se aproxima da ação da série-mãe 
«Breaking Bad», o desenlace da prequela revela-
se cada vez mais inevitável. Perante as primeiras 
indicações do protagonista, foi confirmado que a 
sexta temporada, a ser lançada em 2021, será a úl-
tima. Para já, os espectadores poderão deliciar-se 
com mais uma temporada, a partir de dia 24/2.

O AXN aposta numa série que se inspira na histó-
ria verídica de Isaac Wright Jr., que foi preso por 
um crime que não cometeu e se tornou advogado 
enquanto estava atrás das grades. Antes de provar 
a sua inocência, conseguiu ajudar vários colegas, 
anulando a sua convicção, antes de finalmente sair 
também ele em liberdade. «For Life» é protagoni-
zada por Nicholas Pinnock e explora uma versão 
fictícia que parte da mesma ideia. Estreia dia 27/2.

O QUE ESTÁ A DAR NA TV
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Há muito que esperávamos o momento em que 
Terrence Malick deixaria as suas experiências 
abstratas - que tomaram lugar depois de «A Árvore da 
Vida» (2011) - para regressar à verdade essencial do 
seu cinema tal como o conhecemos desde «Os Noivos 
Sangrentos» (1973). E ainda que não seja o absoluto 
esplendor desse momento, «Uma Vida Escondida» 
representa, sem dúvida, o reencontro de Malick 
com algo que tinha deixado lá atrás: a capacidade 
de elaborar a busca pelo transcendente na matéria 
mais concreta da vida, isto é, num quadro humano 
real, com personagens que existem enquanto seres de 
complexidade dramática, para lá de uma dança mais 
ou menos frívola com a câmara...

«Uma Vida Escondida» é um filme genuinamente 
interessado em dar a conhecer uma vida não 
contemplada pela história com H maiúsculo. A vida 
do agricultor austríaco Franz Jägerstätter (1907-
1943), um objetor de consciência que no início da 
Segunda Guerra Mundial se recusou a integrar as 
tropas de Hitler, moralmente convicto de que ao 
aceitar fazê-lo estaria a colaborar com uma causa 
injusta, votada à morte de inocentes. Uma recusa que 
lhe valeu, a ele e à família, a ostracização por parte 
dos membros da sua aldeia.

Com a cumplicidade do ator alemão August Diehl, Malick 
filma o calvário deste homem simples e honesto a partir 
do modo como a harmonia da sua existência se vai 
desintegrando. Do cultivo da terra, na sublime paisagem 
montanhosa de St. Radegund, ao silêncio no interior da 
igreja, Homem-Deus-Natureza é a trindade cuja face o 
cineasta americano enseja contemplar. Aqui estamos mais 
próximos de «Dias do Paraíso», «A Barreira Invisível» 
ou mesmo de «O Novo Mundo», e mais distantes de «A 
Essência do Amor», «Cavaleiro de Copas» e «Música a 
Música» - estes últimos, filmes em que Malick cedeu à 
vacuidade da linguagem dos anúncios de perfume (recorde-
se que fez mesmo um para a Guerlain, com Angelina 
Jolie...).

Colocando-o assim no panorama do trabalho do realizador, 
«Uma Vida Escondida» é o filme do meio-termo, onde o 
realizador veterano recupera a sua voz e consegue firmá-
la num olhar monumental sobre o amor e a integridade 
humana, mesmo que ainda se sinta uma câmara viciada 
pelas coreografias dos três filmes anteriores. Contudo, 
desta vez, a “febre” estilística, em vez de absorver tudo, dá 
espaço à reflexão política. A certa altura, diz-se: “Chegará 
o tempo em que os homens deixarão de lutar pela verdade. 
Limitam-se a ignorá-la.” Não estamos já nesse tempo? Eis o 
que importa. É bom ter Malick de volta. INÊS N. LOURENÇO 

UMA VIDA 
ESCONDIDA

TÍTULO ORIGINAL

A Hidden Life
REALIZAÇÃO

Terrence Malick
ELENCO

August Diehl
Valerie Pachner
Franz Rogowski 
ORIGEM

Alemanha/EUA
DURAÇÃO

174'
ANO

2019
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BIRDS OF 
PREY (E A 
FANTABULÁSTICA 
EMANCIPAÇÃO 
DE UMA HARLEY 
QUINN)  
TÍTULO ORIGINAL

Birds of Prey: And the Fantabulous 

Emancipation of One Harley Quinn 
REALIZAÇÃO

Cathy Yan 
ELENCO

Margot Robbie 
Rosie Perez
Mary Elizabeth Winstead
ORIGEM

EUA/Reino Unido 
DURAÇÃO

109’ 
ANO 

2020 

Com a saturação, segue-se as ditas camuflagens que 
requisitam um pouco de criatividade a um género tão 
industrializado como este, a do cinema de super-heróis. 
Se a Disney reina com o seu trunfo de mercado que 
é o Universo Cinemático da Marvel e uma garantia 
de padronização que os outros estúdios cobiçam, no 
seio dessa mecanização surgem certas farsas que se 
vão construído como pequenas luzes de Cinema para 
massas. Convém afirmar que filmes como «Logan», 
que requisitava toda uma influência neo-western, ou 
«Deadpool» que se encaixava num chico-espertismo 
meta e, obviamente, «Joker», que assumido as vestes de 
lobo emanava uma evidente homenagem aos contornos 
scorseseanos. Na chegada desta Harley Quinn e a sua 
emancipação, não deparamos com a radical inovação 
deste cinema pop, mas sim uma ofensiva criativa à linha 
de montagem da Marvel / Disney, isto após o culminar 
de «Avengers: Endgame». 
Dirigido por Cathy Yan, «Birds of Prey» remete-se a 
uma ação no feminino sob os códigos de R (Rating), que 
tão bem soa a esta arlequina toxicamente apaixonada 
pelo grande némesis de Batman … sim, esse mesmo, 
Joker. Se é bem verdade que não duvidamos da 
capacidade de Margot Robbie em vestir esta psicótica 
personagem (aliás, o vimos com graciosidade no 
infame «Esquadrão Suicida»), esta nova instância de 

Harley Quinn é tudo aquilo que esperávamos destes novos 
tempos, a intolerância para com personagens femininas 
submissas ou compreendidas com graus elevados de 
psicopatia. Sim, numa atualidade que pedimos a essas 
figuras anteriormente alicerçadas ao universo dos comics 
para se formar ícones de um feminismo oriundo dos 
#metoo e time’s up, o enredo de emancipação desta Harley 
seja uma mais-valia para resgatar a antagonista em algo 
mais que uma mera sidekick. 
Mas engane-se quem espera “feminismo à bruta”, «Birds of 
Prey» assume-se como um filme sob acordes “girlies”, com 
detalhes deliciosos desse mesmo universo e uma sugestão 
panssexual sem medos, nem corretas “politiquices”. Cathy 
Yan constrói um filme mal-comportado, no bom sentido, 
vibrante numa estética eclética que pesca e repesca as 
diferentes invocações da cultura pop, seja a iconografia de 
Marilyn Monroe ou os tiques (e toques) de um Luc Besson 
(nomeadamente o seu tão adorado «Leon, O Profissional»). 
Mas claro que esta orgulhosa marginalidade e o seu pós-
modernismo acelerado devem muito a «Deadpool» e a 
sua essência conquistada no grande ecrã, porém, Harley 
Quinn adquire a sua própria emancipação e funciona 
como um leve deleite desse chamado “novo cinema de ação 
americano” (não tão “novo” assim, visto que tem fundações 
extraídas na Ásia, mais concretamente na ação de Hong 
Kong e a dependência nos seus stunts). HUGO GOMES
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BOMBSHELL - O 
ESCÂNDALO

TÍTULO ORIGINAL 
Bombshell 
REALIZAÇÃO

Jay Roach 
ELENCO

Charlize Theron  
Nicole Kidman
Margot Robbie 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

109’ 
ANO 

2019
 

Pouco antes do movimento #MeToo ganhar eco em 
todo o mundo, houve outro escândalo sexual que 
abalou os EUA e que serve agora como base para o 
pouco arrojado «Bombshell - O Escândalo». A obra 
foca-se na história de como Roger Alies, antigo 
Diretor da Fox News, tirava partido do seu poder, 
tendo sido acusado por um grupo de mulheres 
devido a sucessivos casos de assédio sexual.

Jay Roach aborda a narrativa com uma certa leveza 
e até humor em alguns momentos, aproveitando 
estes recursos para exacerbar, por exemplo, a falta 
de solidariedade feminina. Não obstante, mostra-
nos também cenas que provocam desconforto 
e testemunhos chocantes. No seu todo, tudo 
contribui para que «Bombshell - O Escândalo» se 
desenvolva de uma forma dinâmica, cativando a 
atenção do espectador sem deixar de, por vezes, 
chocá-lo, sem ser explícito. Contudo, ao procurar 
abordar diferentes histórias ao mesmo tempo, algo 
acaba por se perder e nem sempre conseguimos 
chegar ao âmago das personagens, o que fica um 
pouco aquém do potencial que a obra apresenta.
Tal também é patente pelo incrível elenco presente 
na obra, que é o principal trunfo de «Bombshell - 
O Escândalo». Charlize Theron, Nicole Kidman e 

Margot Robbie são três atrizes que roubam sempre 
a cena e que enchem qualquer obra de magnetismo 
e carisma. Ter as três juntas no mesmo filme é, por 
isso, de louvar, e nenhuma delas falha, entregando 
cenas fortes. Destaque para Robbie, que, numa 
das cenas mais difíceis do filme, mostra, apenas 
através do rosto e da linguagem corporal, uma 
infinitude de emoções. E, sim, é mesmo Charlize 
Theron no grande ecrã, quase irreconhecível devido 
ao um irrepreensível e impressionante trabalho 
de caracterização. De salientar, ainda, no elenco, 
Kate McKinnon num registo um pouco mais sério 
do que lhe é habitual mas que a atriz encara com 
naturalidade e de forma crível, Allison Janney num 
papel pequeno mas certeiro, e, claro, John Lithgow. 
Num filme recheado de poderio feminino, o ator 
tem uma interpretação marcante.

«Bombshell - O Escândalo» aborda um tema que 
é sempre pertinente e não o faz de uma forma 
descurada, procurando realçar também as ironias 
e os preconceitos que ainda existem neste tipo de 
situações. Contudo, fica sempre a sensação de que a 
obra poderia ser um pouco mais, ficando um passo 
atrás de todo o seu potencial.
TATIANA HENRIQUES

 167METROPOLIS MARÇO 2020



JOJO RABBIT 

TÍTULO ORIGINAL 
Jojo Rabbit  
REALIZAÇÃO

Taika Waititi  
ELENCO

Scarlett Johansson  
Roman Griffin Davis 
Thomasin McKenzie
ORIGEM

EUA/NZ/CZ 
DURAÇÃO

108’ 
ANO 

2019

Em 1940, enquanto Hitler consolidava o seu poder e a 
guerra eclodia na Europa, Charlie Chaplin incarnava 
em «O Grande Ditador» essa figura odiosa, para a 
ridicularizar. Seguiram-se-lhe Lubitsch, Mel Brooks e, 
mais recentemente, Quentin Tarantino, com «Sacanas 
Sem Lei» (2009). Feitas as contas, andamo-nos a rir 
de Hitler há mais de 80 anos. Mas com o espectro do 
fascismo cada vez mais próximo, será este o melhor 
momento para mais uma sátira ao Führer? Taika Waititi 
achou que sim, e, a avaliar pela última edição dos Oscars 
– em que «Jojo Rabbit» ganhou na categoria de melhor 
argumento adaptado –, parece que não está sozinho.
«Jojo Rabbit» tem lugar em Falkenheim, uma pequena 
e ficcional cidade alemã, durante os últimos dias da II 
Guerra Mundial. O filme gira em torno de um miúdo 
de 10 anos, Jojo (Roman Griffin Davis), fervoroso 
adepto do nazismo, que tem Hitler (Taika Waititi) como 
amigo imaginário. Mergulhado desde cedo num caldo 
propagandista e intolerante, Jojo ambiciona destacar-se 
como membro da Juventude Hitleriana e contribuir para 
exterminar o maior número possível de judeus. Mas, 
quando tudo parecia correr bem, ele sofre um acidente 
que o obrigará a passar mais tempo em casa. É então 
que Jojo vai descobrir que a sua mãe, Rosie (Scarlett 
Johansson), esconde no seu quarto uma rapariga judia.
Nada nesta história parece adequar-se ao tom de 

comédia, mas Waititi, realizador de «O Que Fazemos nas 
Sombras» (2015) – brilhante mocumentário sobre quatro 
vampiros que partilham casa nos subúrbios da Nova 
Zelândia – tem um talento especial para misturar temas 
difíceis com um fino humor negro, e «Jojo Rabbit» é a 
melhor prova disso mesmo. A mensagem do filme não é a de 
que os nazis são estúpidos e maus – claro que são estúpidos 
e maus. Mas «Jojo Rabbit» fala-nos de algo mais complexo, 
sobre a raiz dos nossos preconceitos, a raiz do ódio e do 
extremismo. Não é por acaso que Waititi começa o seu filme 
ao som da conhecida música dos Beatles “I want to hold 
your hand” (versão alemã) e com uma mistura de imagens 
de arquivo que estabelecem um paralelo entre a histeria da 
juventude hitleriana e a chamada ‘Beatlemania’. Apesar de 
inusitado, este paralelo leva-nos a pensar na relação entre 
a idolatria e a cegueira ideológica. É tão fácil deixarmo-nos 
perder no meio da multidão... 
«Jojo Rabbit» provoca reações muito dispares entre os 
espectadores. Há quem ache o filme ofensivo, outros 
pensam nesta sátira como um hino à fraternidade. Na 
minha opinião, além de ter o coração do lado certo e de 
proporcionar momentos verdadeiramente hilariantes, 
«Jojo Rabbit» lembra-nos de como é importante olhar para 
dentro e examinar o porquê de determinadas opiniões e 
sentimentos. De onde vêm? Até que ponto nos definem? 
CATARINA MAIA
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DIAMANTE BRUTO 

TÍTULO ORIGINAL 
Uncut Gems 
REALIZAÇÃO

Benny Safdie, Josh Safdie 
ELENCO

Adam Sandler 
Eric Bogosian  
Julia Fox
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

135’ 
ANO 

2019

Depois de «Good Time» (2017), os irmãos Safdie voltam 
ao ritmo frenético e a Nova Iorque em «Diamante 
Bruto», tendo agora à frente dos comandos um brilhante 
Adam Sandler. Apesar de ter sido premiado em festivais 
como Film Independent Spirit Award e Austin Film 
Critics Association tanto para a interpretação de 
Sandler, como para o trabalho de realização e edição, o 
filme dos realizadores nova-iorquinos não chegou aos 
Óscares.

«Diamante Bruto» gira à volta de Howard Ratner 
(Adam Sandler), joalheiro judeu do Diamond District 
em Nova Iorque. É neste cenário que o joalheiro corre 
de um lado para o outro sempre perseguindo uma nova 
oportunidade de ganhar dinheiro, seja em negociatas 
na sua loja, seja em avultadas apostas em jogos da 
NBA. Porém a vida de Howard não está a correr bem, 
aos problemas familiares soma-se o insucesso nos seus 
esquemas, daí que coloque toda a sua esperança numa 
opala negra, vinda ilegalmente da Etiópia. A partir deste 
momento assistimos a uma sucessão de infortúnios e de 
jogadas surpreendentes.

O filme cria um sentimento ambíguo, por um lado a 
velocidade e o frenesim das cenas causam um nó na 

garganta ao espectador, uma ansiedade semelhante à 
do protagonista. Por outro lado esse mesmo ritmo cria 
um distanciamento, porque não dá tempo de conhecer e 
compreender as personagens, passando estas quase por 
meras figurantes. Um exemplo é Arno (Eric Bogosian), 
não se compreende bem quem é ou que tipo de relação 
tem com Howard, assim como com os cobradores: 
será o patrão ou apenas um sócio? Daí que ocorra um 
afastamento e se contem os minutos para o fim.

O que não cria dúvida alguma é prestação de Sandler. 
A entrega ao papel é absoluta, fazendo esquecer as suas 
inúmeras personagens de comédia. O ator constrói 
uma personagem que é pura adrenalina, atraindo-
nos e causando-nos irritação. A maneira acelerada de 
caminhar e falar, pautam o ritmo, mas é o olhar que 
fascina, o delírio quando aposta, quando persegue o 
próximo esquema. No entanto, esta personagem já nos é 
conhecida: homem que se autodestrói e igualmente tudo 
à sua volta devido a um vício, ou seja, é redundante.

Benny e Josh Safdie criaram um bom filme e Adam tem 
merecido todo o destaque dado. Todavia, é um filme 
tão agitado que nos impede de mergulhar nele, de o 
conhecer e de sentir empatia. RITA FONSECA
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MULHERZINHAS 
 
TÍTULO ORIGINAL

Little Women  
REALIZAÇÃO

Greta Gerwig 
ELENCO

Saoirse Ronan 
Emma Watson 
Florence Pugh
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

135’ 
ANO 

2019
 

Era um dos grandes candidatos às estatuetas 
douradas, e das seis grandes categorias para as 
quais estava nomeado recebeu apenas um prémio 
da Academia para Melhor Guarda-Roupa – categoria 
igualmente (bem) reconhecida com um BAFTA 
–, mas não são factos como estes que retiram a 
qualidade e a importância do caminho trilhado pelo 
novo filme de Greta Gerwig. 

A realizadora e argumentista sempre sonhou em 
apresentar a sua versão sobre o romance clássico de 
Louisa May Alcott, até mesmo antes de «Lady Bird», 
o filme que naturalmente lhe abriu as portas para 
realizar «Mulherzinhas» como sempre o idealizou e 
lhe garantiu um budget avantajado (40 milhões de 
dólares) para tal. Admitiu-o, em entrevistas, como o 
filme mais biográfico que fez até agora, revendo-se 
no espírito irrequieto de Jo March, a “maria-rapaz, 
desajustada, aspirante a escritora de romances e 
contra o statuo quo do que era ser a mulher que todos 
esperavam que fosse.” 

A primeira adaptação fílmica sonora do romance 
de Alcott acontece em 1933, realizada por George 

Cukor, com Katharine Hepburn no papel de Jo 
March. A seguir, a versão do realizador Mervyn 
LeRoy, em 1949, com June Allyson, Janet Leigh 
e Elizabeth Taylor precede a visão de Gillian 
Armstrong, em 1994, com Christian Bale e Winona 
Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst 
à frente da família March. Em 2018, uma adaptação 
mais moderna da história foi criada pela realizadora 
Clare Niederpru, e, agora, Greta Gerwig realiza a sua 
própria adaptação, não fugindo à linha de Louisa 
May Alcott, mas introduzindo algumas nuances 
inovadoras, nomeadamente na forma como monta as 
dimensões temporais. 

Em vez de seguir uma linha cronológica entre o 
tempo em que as quatro irmãs March – Jo (Saoirse 
Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) 
e Beth March (Eliza Scanlen) –  e a mãe Marmee 
(Laura Dern) se debatem para sobreviver enquanto 
aguardam o regresso do pai do campo de guerra, a 
realizadora situa a história no “presente”, no qual as 
irmãs já adultas vivem uma nova vida, alternando 
com o regresso às memórias dos sete anos anteriores, 
onde o sótão ainda era o espaço onde cabiam todos 
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os seus sonhos e ambições, e onde as relações entre 
irmãs se vestiam de fraternidade, cumplicidade, 
compaixão e das naturais brigas e aborrecimentos.  
Com o apoio de Timothée Chalamet, no papel do 
vizinho Laurie e companheiro de adolescência de Jo, 
e Meryl Streep, como tia March, Greta Gerwig traz 
uma cobertura refrescante, plena de cor, energia, 
cenários e guarda-roupa pensados ao pormenor, à 
história de Louisa May Alcott. Na verdade, a cineasta 
vai ainda mais longe, relembrando-nos uma história 
que não perdeu a sua pertinência e atualidade, 
sobre o papel da mulher e das suas ambições, da 
importância da sua liberdade social e artística 
nos dias que correm, mais de 150 anos depois do 
lançamento do romance.

«As Mulherzinhas» de Greta Gerwig não deixa de ser 
um filme sobre o poder feminino e a relevância de a 
mulher poder fazer as suas escolhas e seguir os seus 
sonhos, apesar dos muitos condicionalismos sociais. 
Mas este é, igualmente, um filme sobre a família, 
sobre os laços de amor e amizade, e os valores que 
deveriam reger a nossa conduta enquanto seres, 
nesta altura tão crucial da história da humanidade. 

Acima de tudo, a realizadora torna pertinente a 
existência de uma obra que coloca o foco em temas 
transversais a tantas épocas, que reflete a importância 
de respeitarmos as escolhas dos  outros, mesmo 
quando não se encaixam naquilo que concebemos 
como uma “liberdade” – é exemplo disso o discurso de 
Meg para Jo, quando lhe tenta explicar que o sonho 
dela é casar e ter filhos e que isso não tem que ser um 
sinal de submissão feminino – e de como, de alguma 
forma, a vida parece sempre saber o melhor timing 
para o que nos está reservado – o facto de Laurie vir a 
tornar-se o amor de Amy e de Jo conhecer o Professor 
Bhaer. Na verdade, quando parece que perdemos o 
controlo, e continuamos a questionar “quem somos 
e para onde vamos”, a vida sabe sempre qual o curso 
certo do “nosso” caminho, mesmo com todos os 
obstáculos que nos assaltam durante o percurso. 

«As Mulherzinhas» não é um remake, é antes uma 
oportunidade de rever uma história que nos coloca 
à frente de temáticas como o amor, a família e a 
capacidade de sonhar e de lutar pelas nossas ambições, 
assegurando-se que não caem no esquecimento. 
SARA AFONSO
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