




METROPOLIS

O regresso progressivo aos cinemas aconteceu durante os meses de verão. De 

forma ténue, com resultados pouco estimulantes, as salas foram retomando a sua 

programação com uma oferta menos atraente para os espectadores.

O primeiro grande momento deste reencontro dos espectadores com os filmes 

em sala aconteceu durante os festivais da rentrée – em setembro, Toronto, San 

Sebastian e Veneza mostraram que é possível realizar eventos de grande dimensão 

sem registo de surtos da Covid 19.

O Festival de Veneza foi o mais relevante e fica para a história por ter sido o primeiro 

a retomar a atividade presencial. Foi lá que Pedro Almodóvar fez uma declaração 

que define como devemos encarar este momento. O cineasta espanhol afirmou que 

a ida das pessoas ao cinema funciona com um antídoto para os efeitos da reclusão 

que vivemos durante o confinamento imposto na primavera passada.

Retomemos esse ato social de partilha de um filme em sala num ano em que 

estivemos demasiado tempo fechados em casa e estabelecemos uma relação muito 

forte com a ficção cinematográfica através da oferta disponibilizada nos canais de 

‘streaming’.

Este número da METROPOLIS dá conta do que vimos nos festivais de cinema de 

outono, identifica filmes que iremos ver nos próximos meses e recomenda algumas 

das séries que poderemos continuar a seguir em casa.

A nossa relação com os espectadores, os distribuidores e os programadores é 

retomada, simbolicamente, nesta edição #75 que é publicada numa conjuntura de 

incerteza e de enormes desafios.  É também uma forma de afirmar que resistimos e 

prosseguimos com esta aventura de ir ao cinema.
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RENTRÉE 2020

DISNEY+

Num ano absolutamente atípico a revista METROPOLIS  aponta os principais filmes e séries que 
poderão ainda chegar aos ecrãs nacionais até ao final de 2020.

A revista METROPOLIS  continua a marcar presença nos maiores festivais do planeta, apesar de todas 
as contigências Veneza 77 marcou  o regresso dos festivais de cinema. 

A nova plataforma de streaming chegou a Portugal para rivalizar com as existentes e apresentar o universo 
mágico dos estúdios Disney.
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Dizer que o ano de 2020 é atípico chega a 
ser um eufemismo. Muitas estreias foram 
adiadas ou não passaram pelos Cinemas, 
obrigando a uma grande adaptação. Esta 
rentrée é, por isso, diferente do habitual, 
mas não deixa de apresentar propostas 
entusiasmantes, como a METROPOLIS 
lhe dá a conhecer neste especial.

TATIANA HENRIQUES

CINEMA

RENTRÉE

2020
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Fernando Pessoa é um dos grandes escritores 
da língua portuguesa e também um dos mais 
reconhecidos internacionalmente. Em 1984, 
a sua história cruza-se com outro dos grandes 
autores nacionais, José Saramago. Foi nesse ano 
que o Prémio Nobel da Literatura lançou “O Ano 
da Morte de Ricardo Reis”, uma obra de realismo 
fantástico que equaciona como seria se Ricardo 
Reis, um dos principais heterónimos de Pessoa, 
regressasse a Portugal em 1936, depois do exílio 
no Brasil. Este foi um ano profundo de perigos, 
com a existência do fascismo, nazismo, guerra civil 
espanhola e Estado Novo em Portugal. Além disso, 
Reis encontra o seu criador e interage com as suas 
musas, Lídia e Marcenda.

HISTÓRIA

Adaptação da obra literária de José Saramago, 
em que Ricardo Reis, heterónimo de Fernando 
Pessoa, regressa a Portugal em 1936, após 16 
anos de exílio no Brasil. Mas este é o ano de to-
dos os perigos, com vários regimes ditatoriais a 
surgir na Europa, incluindo em Portugal.

REALIZAÇÃO

JOÃO BOTELHO («Tempos Difíceis», 1988; «Filme 
do Desassossego», 2010; «Peregrinação», 2017)

ELENCO

CHICO DÍAZ, VICTORIA GUERRA, CATARINA 

WALLENSTEIN, DINARTE BRANCO

DATA DE ESTREIA:

1 DE OUTUBRO

O ANO DA MORTE DE 
RICARDO REIS
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A adaptar esta obra marcante da literatura está João 
Botelho, um nome renomado do cinema nacional, que 
aqui assina realização e argumento. O cineasta não 
é estranho a adaptações de grandes obras literárias, 
como aconteceu com «Os Maias: Cenas da Vida 
Romântica» (2014), «Peregrinação» (2017) ou «Filme 
do Desassossego» (2010), que se baseia em “Livro do 
Desassossego”, assinado por Bernardo Soares, semi-
heterónimo de Fernando Pessoa. A longa-metragem 
é uma produção da Ar de Filmes e conta no elenco 
com relevantes nomes a nível nacional, como Victoria 
Guerra, Catarina Wallenstein, Dinarte Branco, Luísa 
Cruz, Pedro Lacerda, Marcello Urgeghe, entre outros, 
sendo que o ator brasileiro Chico Díaz dá vida ao 
personagem principal. 
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Sofia Coppola é mais conhecida por filmes marcados 
por alguma melancolia. Desta vez, o tom é, contudo, 
um pouco diferente. A argumentista e realizadora 
procurou algo um pouco mais leve, o que se concretiza 
numa aventura de pai e filha pelas ruas de Nova 
Iorque para tentar descobrir se o marido dela, um 
empresário que viaja bastante, poderá estar a traí-la. 
“O pai, um playboy sofisticado, percebe a paranoia da 
filha porque vê os homens a partir do seu ponto de 
vista”, revela Coppola. “É uma espécie de confronto 
de como eles olham para as relações e também como 
as relações com os pais afetam as relações nas nossas 
vidas”, acrescenta.

HISTÓRIA

A jovem mãe Laura (Rashida Jones) está afastada há 
anos do seu pai, Felix (Bill Murray), até que resolve 
reaproximar-se dele. Laura está desconfiada que o 
seu marido, Dean (Marlon Wayans), possa estar a ter 
um caso extraconjugal e Felix insiste para que am-
bos investiguem a possibilidade por conta própria.

REALIZAÇÃO

SOFIA COPPOLA

(«O Amor É um Lugar Estranho», 2003; «Marie 
Antoinette», 2006; «O Estranho Que Nós Amamos», 
2017)

ELENCO

BILL MURRAY, RASHIDA JONES, MARLON 

WAYANS

DATA PREVISTA DE ESTREIA
2 DE OUTUBRO (EUA)

ON THE ROCKS
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O sétimo filme da cineasta marca ainda o reencontro 
com Bill Murray, protagonista de uma das suas 
obras mais icónicas, «O Amor É Um Lugar Estranho» 
(2003), que rendeu a Coppola o Óscar de Melhor 
Argumento Original e nomeação para Melhor Filme 
e Melhor Realização, sendo que Murray foi também 
indicado na categoria de Melhor Ator Principal. Os 
dois já haviam colaborado novamente no especial da 
Netflix «A Very Murray Christmas» (2015), mas «On 
The Rocks» é a primeira longa-metragem desde «O 
Amor É Um Lugar Estranho».

A pós-produção ficou completa pouco tempo antes 
do confinamento provocado pela Covid-19, mas 

representa vivências que a pandemia não permite. 
Coppola confessa que “é estranho olhar para 
algo que foi feito no verão passado e agora é um 
mundo completamente diferente”. A nova obra tem 
lançamento em alguns cinemas, mas também através 
da plataforma de streaming Apple TV+, um recurso 
que Coppola considera interessante, já que permite 
“tentar coisas diferentes”. «On The Rocks» segue-se 
após «O Estranho Que Nós Amamos», que fez com que 
Coppola vencesse o Prémio de Melhor Realização no 
Festival de Cinema de Cannes em 2017.
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Um dos detetives mais famosos da literatura e 
também do cinema está de regresso ao grande ecrã. 
E volta em grande estilo. Depois de «Um Crime 
no Expresso do Oriente» (2017), Hercule Poirot, 
acompanhado, claro, do seu vistoso bigode, tem mais 
uma misteriosa investigação pela frente em «Morte no 
Nilo». Ao contrário do filme anterior, que se passava 
num comboio, a nova obra tem como palco um navio 
e, mais uma vez, tem Kenneth Branagh ao comando. 
O britânico, que conta já com cinco nomeações aos 
Óscares (em várias categorias), volta a dirigir mais 
uma história de Poirot e a interpretar também o papel 
do protagonista.

Sobre a obra, Brannagh refere que se trata de “um tipo 
de filme muito sombrio, sexy e perturbado”, levando 
“a lugares diferentes, enormes e emocionantes, mas é 

HISTÓRIA

A bordo de um cruzeiro pelo rio Nilo, uma jovem 
herdeira é assassinada, obrigando a que Hercule 
Poirot (Kenneth Branagh) volte à ação e investi-
gue o caso.

REALIZAÇÃO

KENNETH BRANAGH («Henrique V», 1989; 
«Thor», 2011; «Um Crime no Expresso do 
Oriente», 2017)

ELENCO

KENNETH BRANAGH, GAL GADOT, ANNETTE 

BENING, ARMIE HAMMER, LETITIA WRIGHT

DATA PREVISTA DE ESTREIA

22 DE OUTUBRO

MORTE NO NILO
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muito desconfortável de maneiras que as pessoas vão 
entender, já que se relaciona com amor, posse, luxúria, 
ciúme e grandes emoções primitivas que afetam 
efetivamente as pessoas”.

«Um Crime no Expresso do Oriente» contava com um 
elenco de luxo e foi um enorme sucesso no box-office, 
chegando aos 353 milhões de dólares a nível mundial 
- um número ainda mais sonante tendo em conta que 
os custos de produção foram de, aproximadamente, 
55 milhões de dólares. Os planos para a sequela foram 
logo postos em marcha, apostando-se na adaptação 
de uma das obras mais famosas de Agatha Christie. O 
elenco do novo filme volta a ser recheado de estrelas, 
sendo composto por nomes como Gal Gadot, Annette 
Bening, Armie Hammer, Letitia Wright e Russell 
Brand.
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Ana Rocha de Sousa começou a sua carreira como 
atriz, tendo participado em várias séries e novelas 
nacionais, em que chamou a atenção com «Riscos». 
Em 2010, mudou-se para o Reino-Unido para 
estudar realização, assinando, desde então, algumas 
curtas-metragens. «Listen» é a sua primeira longa-
metragem e ganhou grande destaque no Festival 
de Cinema de Veneza, onde venceu quatro prémios: 
Bisato d’Oro de Melhor Realização, Leão do Futuro 
- Prémio Luigi De Laurentiis para o Melhor Filme 
de Estreia, Prémio do Júri Orizzonti e o Prémio 
Sorriso Diverso Venezia, pela abordagem da obra às 
questões sociais.

HISTÓRIA

Bela (Lúcia Moniz) e Jota (Ruben Garcia) vivem 
nos subúrbios de Londres e enfrentam grandes 
dificuldades quando os serviços sociais britâni-
cos levantam suspeitas sobre a segurança dos 
seus três filhos, desencadeando um processo no 
sistema após um erro irreversível.

REALIZAÇÃO

ANA ROCHA DE SOUSA (Curtas-metragens 
«Jantamos Cedo», 2009; «Minha Alma and You», 
2013)

ELENCO

LÚCIA MONIZ, RUBEN GARCIA, SOPHIA 

MYLES

DATA DE ESTREIA PREVISTA

22 DE OUTUBRO

LISTEN
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«Listen» é uma co-produção luso-britânica produzida 
pela Bando à Parte inspirada em histórias reais de 
adoções forçadas no Reino-Unido, com foco num 
casal de emigrantes portugueses cuja filha surda 
chama a atenção dos serviços sociais após um mal-
entendido na escola, levando a suspeitas de maus 
tratos. Ana Rocha de Sousa assina a realização e 
argumento da obra, que começou a escrever em 2016, 
após ter conhecimento deste tipo de casos. “Quando 
se descobre uma história como esta, enquanto 
realizadores temos de a contar. É algo que temos de 
fazer”, referiu a cineasta em conferência de imprensa.
O filme foi rodado nos arredores de Londres e junta 
atores ingleses e portugueses, com Lúcia Moniz e 

Ruben Garcia como protagonistas, juntando-se Sophia 
Myles,  António Capelo, Kiran Sonia Sawar, Kem 
Croft, Jay Lycurgo, Ângela Pinto e a jovem estreante 
Maisie Sly.
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HISTÓRIA

Vic (Ben Affleck) permite que a sua mulher, 
Melinda Van Allen (Ana de Armas), tenha casos 
extraconjugais de forma a evitar um divórcio. 
Contudo, um dos seus amantes desaparece de 
forma misteriosa e a vida de ambos descontro-
la-se.

REALIZAÇÃO

ADRIAN LYNE («Flashdance», 1983; «Nove 
Semanas e Meia», 1986; «Atração Fatal», 1987)  

ELENCO

BEN AFFLECK, ANA DE ARMAS, TRACY LETTS

DATA PREVISTA DE ESTREIA

12 DE NOVEMBRO

DEEP WATER
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Os dramas e thrillers eróticos eram recorrentes nos anos 
1980 e 1990, mas, com o passar dos anos, acabaram 
por perder algum do seu protagonismo. Falamos de 
filmes como «Nove Semanas e Meia» (1986), «Atração 
Fatal» (1987) ou «Proposta Indecente» (1993), que 
têm todos em comum um fator: o realizador Adrian 
Lyne. O cineasta britânico - responsável também por 
«Flashdance», outro filme icónico da década de 1980 
- conhece, por isso, muito bem este tipo de linguagem 
cinematográfica, juntando, como poucos, o suspense e a 
tensão sexual. A própria Academia destacou o trabalho 
de Lyne pela obra «Atração Fatal», que recebeu seis 
nomeações aos Óscares, incluindo nas categorias de 
Melhor Filme e Melhor Realização. 

«Deep Water» marca o regresso do cineasta após 18 
anos de ausência da indústria, desde o lançamento 
de «Infiel» (2002). A nova obra baseia-se no romance 
escrito por Patricia Highsmith em 1957, narrando a 
história de um casal infeliz que apenas se mantém junto 
devido a um acordo que permite que a esposa tenha 
outros relacionamentos. As obras de Highsmith já 
foram outras vezes adaptadas ao grande ecrã, em filmes 
como «O Desconhecido do Norte-Expresso» (1951), «O 
Talentoso Mr. Ripley» (1999) ou «Carol» (2015), baseado 
na obra “The Price of Salt». Para «Deep Water», Lyne 
conta, à semelhança do que aconteceu nos seus filmes 
anteriores, com dois atores de relevo da cena atual: Ben 
Affleck (já com uma longa carreira) e Ana de Armas 
(que tem dado muito nas vistas nos últimos anos), 
aumentando, ainda mais, as expectativas em relação a 
este filme.
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«Happiest Season» é um dos filmes deste Natal, 
numa comédia romântica diferente do habitual, 
com foco num casal lésbico, apresentando uma 
abordagem refrescante aos típicos filmes da época 
natalícia. A obra narra a história de amor entre 
duas jovens, em que uma planeia pedir a outra em 
casamento durante as férias em família, até que 
se apercebe que a namorada ainda não se assumiu 
perante os pais conservadores.
 
A obra é realizada pela atriz, argumentista e 
realizadora Clea DuVall, que revela que “ser 
capaz de realizar uma comédia romântica num 
grande estúdio sobre um casal lésbico é um sonho 

HISTÓRIA

Abby (Kristen Stewart) está prestes a conhecer a 
família da sua namorada, Harper (Mackenzie Da-
vis), e pretende pedi-la em casamento durante 
as férias de Natal. Contudo, acaba por descobrir 
que Harper ainda não contou wà sua família que 
é homossexual. 

REALIZAÇÃO

CLEA DUVALL  («The Intervention», 2016)

ELENCO

KRISTEN STEWART, MACKENZIE DAVIS, 

ALISON BRIE

DATA PREVISTA DE ESTREIA

26 DE NOVEMBRO

HAPPIEST SEASON
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tornado realidade”. “Sou uma grande fã de filmes 
de Natal, mas nunca tinha visto a minha história 
representada… «Happiest Season» pareceu como 
uma oportunidade ótima para contar uma história 
universal a partir de uma nova perspetiva”, assinala.
Kristen Stewart, uma das protagonistas, corrobora: 
“Julgo que desejei ver uma comédia romântica gay 
de Natal a minha vida toda. Estou muito feliz e 
orgulhosa por a Clea trazer isto ao mundo”. Stewart 
é uma das atrizes mais famosas da atualidade, tendo 
saltado para a fama com a saga Twilight, mas que tem 
conquistado a atenção da crítica com a participação 
noutras obras, como «Personal Shopper» (2016) ou 
«Seberg - Contra Todos os Inimigos» (2019). Ao seu 

lado em «Happiest Season» tem Mackenzie Davis, 
que se destacou em obras como «Perdido em Marte» 
(2015), «Tully» (2018) ou «Exterminador Implacável - 
Destino Sombrio» (2019).

 21METROPOLIS OUTUBRO 2020



«Nomadland» é um dos filmes independentes 
mais esperados da temporada. Baseado na obra 
“Nomadland: Surviving America in the Twenty-First 
Century” (lançada em 2017 e assinada por Jessica 
Bruder), o filme conta a história de uma mulher que 
resolveu mudar completo de vida após um desastre 
económico na sua cidade e tornar-se nómada, 
passando a conhecer, com profundidade, os vários 
recantos e as gentes da América Ocidental. 

Chloé Zhao é a argumentista, editora, co-produtora 
e realizadora de «Nomadland», naquela que é a sua 
terceira longa-metragem após os bem-recebidos 
«Song My Brothers Taught Me» (2015) e «The Rider» 
(2017). «Nomadland» será a sua última obra antes do 

grande desafio da sua carreira, já que está a ultimar 
«Eternals», a próxima grande aposta da Marvel, num 
género muito diferente do que lhe é habitual. 

Nos seus primeiros dois filmes, Zhao colaborou 
apenas com atores não-profissionais e esta nova obra 
não fugirá muito desta vertente, com não-atores a 
dividir a cena com uma das atrizes mais consagradas 
do Cinema, Frances McDormand, vencedora de 
dois Óscares de Melhor Atriz Principal por «Fargo» 
(1996) e «Três Cartazes à Beira da Estrada» (2017). 
David Strathairn, nomeado para o Óscar de Melhor 
Ator Principal por «Boa Noite, e Boa Sorte» (2005), 
também se junta a McDormand.
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«Nomadland» recebeu o Leão de Ouro do Festival 
de Cinema de Veneza e foi filmado durante vários 
meses em sete estados norte-americanos, dando 
palco a histórias de nómadas que vivem em 
caravanas e lutam por uma vida melhor. “Tendo 
crescido nas cidades da China e de Inglaterra, 
sempre fui profundamente atraída pela open 
road - uma ideia que considero ser a quintessência 
americana - a busca sem fim pelo que está além do 
horizonte”, revela a realizadora Chloé Zhao sobre 
o que a levou a criar este novo filme.

HISTÓRIA

Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 
anos, perde tudo após o colapso económico de 
Nomadland, uma cidade na zona rural de Ne-
vada, embarcando numa jornada pela América 
Ocidental.

REALIZAÇÃO

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

ELENCO

FRANCES MCDORMAND, DAVID STRATHAIRN

DATA PREVISTA DE ESTREIA

1 DE JANEIRO 

NOMADLAND
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«The Glorias» destaca o poder do feminismo e da luta 
pela igualdade de direitos através de uma ativista de 
relevo das décadas de 1960 e 1970, Gloria Steinem. A 
história de vida ganha destaque no grande ecrã pelas 
mãos de Julie Taymor, que volta a assinar uma obra 
sobre uma pessoa real após «Frida» (2002). A cineasta 
tem também no seu currículo a adaptação para os palcos 
da história de O Rei Leão, que lhe rendeu dois prémios 
Tony.

A autobiografia de 2015 “My Life on the Road” é a 
base para «The Glorias», um biopic com contornos 
pouco comuns. No filme, há quatro Glórias diferentes, 
representativas das várias fases da sua vida - que, 
curiosamente, interagem umas com as outras. “Pude 
usar as várias idades para expressar o que era na verdade 

HISTÓRIA

A obra conta a história da ativista Gloria Steinem, 
que se destacou na luta pelo movimento femi-
nista durante as décadas de 1960 e 1970.

REALIZAÇÃO

JULIE TAYMOR («Frida», 2002; «A Tempestade», 
2010) 

ELENCO

ALICIA VIKANDER, JULIANNE MOORE, 

JANELLE MONÁE

SEM DATA DE ESTREIA

THE GLORIAS
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o monólogo interior da personagem. Às vezes, as pessoas 
dizem que trabalho muito para criar esses momentos 
surrealistas. Não me esforço muito por isso, é assim 
que vejo as coisas”, diz Taymor, que também assina o 
argumento, juntamente com Sarah Ruhl.

A cineasta revelou que leu a autobiografia de Steinem 
há uns anos e sentiu que há agora uma nova urgência 
em abordar o tema do feminismo: “Ninguém sabe o que 
é, na verdade, essa segunda onda de feminismo, que é, 
aliás, humanism. As pessoas, quando ouvem a palavra 
feminismo, ficam confusas. Trata-se, na verdade, de 
seres humanos e igualdade”. Sobre Steinem, Taymor 
diz que “ela é a líder que escuta. É uma líder porque 
impulsiona outras pessoas”.

As atrizes que dão vida à ícone feminista são Ryan Kiera 
Armstrong, Lulu Wilson, Alicia Vikander e Julianne 
Moore, com especial para destaque para as últimas 
duas, já premiadas pela Academia nas categorias de 
Melhor Atriz Secundária e Melhor Atriz Principal, 
respetivamente. Destaque ainda no elenco para a 
participação de Janelle Monáe.
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«Pieces of a Woman» foi um dos filmes sensação 
do Festival de Cinema de Veneza e chamou a 
atenção de muitos, tal como já tinha acontecido 
com Martin Scorsese, que entrou no projeto como 
Produtor Executivo. Trata-se da primeira obra 
falada em língua inglesa do realizador húngaro 
Kornél Mundruczó e apresenta uma história difícil 
e intimista sobre a profunda dor da perda, em que 
um casal perde a filha após um parto em casa e acaba 
envolvido num escândalo legal com uma parteira.

O filme é inspirado na história real do próprio 
realizador e da sua mulher, Kata Wéber 
(argumentista da obra), que refere que o argumento 
é “altamente ficcional”, mas que a jornada emocional 
e a forma como a família lida com o trauma reflete 

HISTÓRIA

Martha (Vanessa Kirby) vive uma jornada emo-
cional depois de ter perdido a sua filha, tendo de 
lidar com as consequências do seu luto nas rela-
ções com os outros, incluindo com o seu marido 
Sean (Shia LaBeouf).

REALIZAÇÃO

KORNÉL MUNDRUCZÓ  

(«Dias Memoráveis», 2002; «Deus Branco», 2014; 
«A Lua de Júpiter», 2017)

ELENCO

VANESSA KIRBY, SHIA LABEOUF, ELLEN 

BURSTYN, SARAH SNOOK

SEM DATA DE ESTREIA

PIECES OF A WOMAN
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exatamente a sua história. O caso em tribunal é 
também inspirado num julgamento húngaro que 
ocorreu em 2010 sobre um parto em casa.

O elenco é composto por nomes como Sarah Snook, 
Iliza Shlesinger, Jimmy Fails, Ellen Burstyn, Benny 
Safdie, além de a banda sonora ter assinatura de 
Howard Shore, vencedor de três Óscares por «O 
Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel» (2001) e «O 
Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei» (2003). Mas 
o grande foco vai, inevitavelmente, para os atores 
principais, Shia LaBeouf e, sobretudo, Vanessa Kirby. 
A atriz britânica, que ganhou a ribalta depois da sua 
participação na série «The Crown», tem sido bastante 
elogiada pela sua interpretação e recebeu o Prémio de 
Melhor Atriz no Festival de Cinema de Veneza. 

«Pieces of a Woman» tem uma cena de 30 minutos que 
retrata um parto e que foi filmada sem interrupções. 
Kirby nunca deu à luz e, por isso, assistiu a vários 
documentários e acompanhou parteiras para 
se preparar. “Foi muito importante para mim 
tentar retratar uma mulher real, não uma versão 
cinematográfica em que a atriz está maquilhada 
logo no dia seguinte. Não queria que houvesse, de 
forma alguma, vaidade. Queria sentir a autenticidade 
desta experiência, porque não o fazer seria trair a 
experiência que estas mulheres tiveram”, afirma.
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«Parasitas (2019), de Bong Joon Ho, obra que venceu 
o Óscar de Melhor Filme, tem como foco as diferenças 
das classes sociais e o profundo impacto que daí 
surge. Esta é também a linha condutora de «New 
Order», mas o filme mexicano apresenta-o de uma 
forma muito mais violenta, em vários sentidos. A 
obra é um thriller que tem vindo a ser caracterizado 
como um filme político de terror, tendo como palco 
um casamento de pessoas extraordinariamente ricas 
e que se cruza com a chegada de protestantes. O que 
se segue choca pela violência gráfica, mas também 
pelo sofrimento intrínseco que representa quem 
procura ser ouvido. 

HISTÓRIA

Um casamento da alta-sociedade mexicana é 
interrompido pela chegada de convidados inde-
sejados, expondo uma espiral de desigualdades 
e violência.

REALIZAÇÃO

MICHEL FRANCO («After Lucia», 2012; 
«Chronic», 2015; «As Filhas de Abril», 2017)

ELENCO

DIEGO BONETA, DARIO YAZBEK BERNAL, 

NAIAN GONZÁLEZ NORVIND

SEM DATA DE ESTREIA

NEW ORDER
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«New Order» pode ter uma leitura universal, mas é 
sobretudo uma abordagem do contexto mexicano, 
terra natal do argumentista e realizador Michel 
Franco. “O filme contém muita ambiguidade, que eu 
gosto e para a qual trabalho. A maior ambiguidade 
do filme é a que vivemos como mexicanos e, 
provavelmente, como cidadãos de todos os outros 
países: Nunca sabemos o que raio se está a passar”, 
revela Franco. O cineasta chamou a atenção quando 
«After Lucia» (2012) foi premiado na secção Un 
Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes. 
Franco aposta em filmes intimistas, com poucos 
personagens e com cenas de câmara fixa, ao contrário 
do que acontece agora em «New Order».

O elenco do filme é composto por jovens atores 
mexicanos de relevo, como Naian González Norvind, 
Dario Yazbek Bernal (conhecido pela sua participação 
na série da Netflix «A Casa das Flores») ou Diego 
Boneta (protagonista de outra série mexicana que 
fez sucesso na Netflix, em que interpreta o papel 
do cantor Luis Miguel). Boneta tem uma carreira 
internacional mais consolidada, tendo feito parte, por 
exemplo, do elenco do filme «Exterminador Implacável 
- Destino Sombrio» (2019), e tem agora a sua primeira 
participação num filme mexicano. «New Order» foi o 
único filme latino na competição principal do Festival 
de Cinema de Veneza e foi premiado com o Leão de 
Prata no Grande Prémio do Júri.
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A METROPOLIS  selecionou as 10 séries 
mais aguardadas do que falta de 2020. 
Ainda há muita coisa – boa, espera-se 
– para ver antes de próxima temporada 
televisiva.

SARA QUELHAS

SÉRIES

RENTRÉE

2020



SÉRIES



AMERICAN CRIME STORY
IMPEACHMENT
De: Scott Alexander e Larry 
Karaszewski
Com: Sarah Paulson, Beanie 
Feldstein e Clive Owen

Se há algo de que os Democratas 
não precisavam era desta série, 
sobretudo em ano de eleições. 
A antologia «American Crime 
Series» lança-se para a sua terceira 
temporada, quiçá a mais aguardada 
até ao momento. A série, que surgiu 
do “monopólio” televisivo de Ryan 
Murphy, retrata o escândalo que 
envolveu o Presidente dos EUA 
Bill Clinton e Monica Lewinsky. 
Monica surge, inclusivamente, 

BRIDGERTON
De: Chris Van Dusen/Shonda 
Rhimes
Com: Adjoa Andoh,
Julie Andrews
e Jonathan Bailey

A lembrar as transferências de 
futebol, a Netflix garantiu na sua 
equipa os dois produtores de TV 
mais bem-sucedidos dos últimos 
anos: Ryan Murphy e Shonda 
Rhimes. Se o primeiro já mostrou 
serviço, com séries como «The 
Politician» e «Hollywood», Shonda 
ainda não lançou a sua produção 
de estreia, «Bridgerton». Apesar 
disso, prevê-se que tal deva 
acontecer ainda este ano.

como produtora executiva de 
«American Crime Story: 

Impeachment»; Ryan Murphy 
terá convidado diretamente a ex-
funcionária da Casa Branca para 
contar a sua versão dos factos.
Se acontecer o mesmo que em anos 
anteriores, será de esperar que esta 
série seja exibida, em Portugal, 
pela FOX Life. Ainda não há data 
de estreia.

A pandemia da Covid 
19 abalou o mundo 
como nenhum outro 
acontecimento das últimas 
décadas.

O mercado televisivo não 
ficou indiferente a este 
embate, pelo que foram 
muitas as séries adiadas – ou 
deixadas simplesmente no 
limbo – perante a incerteza 
da nova realidade. 

Como tal, há séries que 
chegam apenas agora, meses 
depois do previsto, como é o 
caso de «The Third Day» ou 
«The Undoing». Outras estão 
envoltas em incerteza, como 
a estreia de Shonda Rhimes 
na Netflix, «Bridgerton», e 
os originais Disney+ «The 
Falcon and the Winter 
Soldier» e «WandaVision». 
O maior impacto, ainda 
assim, deverá ser sentido 
em estreias que estavam 
previstas para os próximos 
anos.

A METROPOLIS elenca 
10 das estreias mais 
aguardadas até janeiro, 
com a ressalva de que 
as datas podem sofrer 
alterações – e até mesmo 
serem adiadas para 2021.
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FARGO
De: Noah Hawley

Com: Chris Rock,
Francesco Acquaroli
e Jason Schwartzman

Três anos depois da temporada 
protagonizada por Ewan McGregor, 
«Fargo» está de volta para uma 
quarta incursão, desta vez com 
Chris Rock no papel principal. O 
ator afasta-se do seu lado cómico 
para encabeçar um grupo criminoso 
que tenta afirmar-se em Kansas 
City, nos anos 50.
Com o obstáculo da máfia italiana 
pelo frente, Loy Cannon (Rock) 
tenta fazer jogo duplo para 

A série conta a história dos 
Bridgertons, tendo por base a 
saga de sucesso de Julia Quinn. 
Como pano de fundo, uma família 
inglesa, de classe alta, em pleno 
século XIX, envolta em dramas 
sociais, familiares… e românticos. 
A primeira temporada segue os 
acontecimentos do livro que deu 
início a esta história, “O Duque e 
Eu”. O grande destaque do elenco é 
a presença de Julie Andrews.

assegurar que apanha os adversários 
desprevenidos, mas já se sabe que 
com Hawley nenhuma narrativa 
é assim tão simples. O criador 
teve a capacidade de surpreender 
tudo e todos ao assumir o “peso” 
de «Fargo», uma reimaginação do 
espírito do filme dos Coen. Mais 
do que não defraudar expetativas, 
Hawley estabeleceu uma linguagem 
muito própria e tornou o projeto 
verdadeiramente seu.

FARGO

 33METROPOLIS OUTUBRO 2020



GENIUS: ARETHA
De: Kenneth Biller, Noah Pink e 
Suzan-Lori Parks
Com: Cynthia Erivo, Courtney B. 
Vance e David Cross

Adiada de maio para o final do 
ano, «Genius: Aretha» recupera 
a história de uma figura 
relevante da música, depois 
duas temporadas sobre Einstein 
e Picasso. A série do National 
Geographic conta agora com 
Cynthia Erivo como protagonista, 
uma atriz bem lançada após uma 
dupla nomeação nos últimos 
Óscares – e cuja carreira começou 
em West End.
A trama procurará ilustrar não 

SOULMATES
De: William Bridges e Brett 
Goldstein
Com: Sarah Snook, Charlie Heaton 
e Malin Akerman

O efeito «Black Mirror» já se tem 
sentido em produções recentes, 
e «Soulmates» não é exceção. 
Um dos seus criadores, William 
Bridges, já venceu inclusivamente 
um Emmy pelo argumento de um 
episódio da série, “USS Callister”. 
As primeiras impressões traçam 
já alguns pontos comuns, sendo 
que se antecipa um grande 
sucesso à aposta do AMC 
Internacional, que já foi renovada 
antes da estreia.

só o passado da rainha do soul, 
nomeadamente o seu crescimento 
e dificuldades, como também 
focar o seu impacto na história 
da música. Falecida em 2018, 
Aretha Franklin vai ser recordada 
em grande, com uma série e um 
filme, «Respect» (2021), que 
deverá voltar a colocar Jennifer 
Hudson no centro das atenções. 

Ambos os projetos foram adiados 
por causa da Covid 19.
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THE HAUNTING
OF BLY MANOR
De: Mike Flanagan
Com: Victoria Pedretti, Oliver 
Jackson-Cohen e Kate Siegel

Depois do êxito de «The Haunting 
of Hill House», seria de esperar 
uma continuação. No entanto, em 
vez de uma segunda temporada 
no mesmo universo, a Netflix 
apresenta um formato antológico 
que, apesar de trazer atores da T1, 
não antecipa uma ligação direta. 
Um pouco como acontece com 
«American Horror Story».

Parcialmente baseada no livro 
“The Turn of the Screw” de Henry 

James, publicado originalmente 
em 1898, a narrativa centra-se 
numa governanta contratada 
para tomar conta de duas 
crianças. Chegada à Bly Manor, 
e como seria de esperar, não 
demora muito até a aparente 
acalmia virar o caos. 

Entre aparições, sons estranhos 
e muita tensão, Flanagan tenta 
repetir a fórmula que o fez feliz 
há dois anos.

A série também foca o papel 
preponderante da tecnologia nas 
interações humanas, focando 
neste caso as “almas gémeas”. 

Quinze anos no futuro, a ciência 
mudou tudo o que era tido como 
certo: há um teste que pode dizer 
diretamente quem é a nossa 
“alma gémea”. Que impacto terá 
isso na vida de pessoas comuns? 
Será a ciência mais forte do que a 
emoção?

SOULMATES
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THE STAND
De: Josh Boone e Benjamin Cavell
Com: James Marsden, Jovan 
Adepo e Whoopi Goldberg

Não é ainda certo que a série estreie 
em Portugal, pelo menos este ano, 
mas esta é uma das apostas a ter 
debaixo de olho. Confirmando 
a sua posição como o autor vivo 
mais adaptado, Stephen King vê 
o seu “The Stand”, publicado em 
1978, ser adaptado novamente ao 
pequeno ecrã. Na sequência de o 
planeta ficar em ruínas por causa 
de uma praga de origem humana, 

os sobreviventes enfrentam-se 
numa batalha sem precedentes. 
Um suposto messias, com poderes 
impressionantes, está determinado 
a assumir uma posição de comando. 
No entanto, um grupo está disposto 
a tudo para evitar que isso aconteça, 
neste mundo pós-apocalíptico. 
Destaque para a participação de 
Whoopi Goldberg, que interpreta 
uma personagem com 108 anos.
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THE WALKING DEAD: 
WORLD BEYOND
De: Scott M. Gimple/Matthew Negrete
Com: Annet Mahendru, Aliyah 
Royale e Nico Tortorella

«The Walking Dead» pode ter 
despedida anunciada para a 11ª 
temporada, mas este universo ainda 
vai ter muitas histórias para contar, 
nomeadamente um spin-off com 
Carol e Daryl. Mas não só, e começa 
já com «The Walking Dead: World 
Beyond», que tem estreia marcada no 
AMC Portugal dia 5 de outubro.
A série debruça-se sobre a primeira 
geração a crescer durante o apocalipse 
zombie. No Nebrasca, dez anos 
depois desse trágico acontecimento, 
a narrativa segue duas irmãs e dois 
amigos que partem rumo ao incerto 
com uma missão difícil de cumprir. 
Além disso, aborda o aparecimento 
de heróis e vilões em tempos de 
destruição, e da forma como a 
tragédia em que cresceram moldou 
as suas personalidades para sempre. 

WANDAVISION
De: Jac Schaeffer
Com: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e 
Kat Dennings

Um dos serviços de que veio abalar 
o já muito competitivo mundo do 
streaming é a Disney+, que não 
poupou no investimento e levou os 
seus maiores sucessos diretamente 
para o pequeno ecrã. Sem certezas 
em relação a qual o primeiro original 
Marvel a estrear, «WandaVision» 
parece levar alguma vantagem sobre 
«The Falcon and the Winter Soldier».
Com surpresas certamente à 
espreita, antecipa-se uma ligação a 
«Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness» (2022). Um dos casais 
sensação do MCU, Scarlet Witch 
(Olsen) e Vision (Bettany), tem 
direito a série em nome próprio e 
a direção que esta vai tomar ainda 
não é garantida. As refilmagens 
foram retomadas e os mais otimistas 
apontam para o lançamento em 
dezembro.

THE UNDOING
De: David E. Kelley
Com: Nicole Kidman, Hugh Grant e 
Donald Sutherland

A equipa por detrás de uma série 
não é garantia de sucesso, mas 
ajuda muito. Além do elenco, «The 
Undoing» é uma criação de David 
E. Kelley – que soma um total de 11 
Emmys – e é realizada por Susanne 
Bier, de «The Night Manager». A 
série da HBO consolida a presença 
de Nicole Kidman na TV, aqui no 
protagonismo e como produtora 
executiva.

A narrativa aborda a história de 
Grace (Kidman) e Jonathan (Grant), 
que parecem ter a vida perfeita. No 
entanto, uma morte violenta e uma 
série de revelações muda tudo de 
forma incontornável. Grace é uma 
mulher perdida no meio do caos, mas 
com objetivos bem definidos, que terá 
de encontrar maneira de sobreviver 
a um escândalo público que pode 
assumir proporções assustadoras.
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Estamos nas nuvens com a Disney + o 
novo serviço de streaming do mítico 
estúdio norte-americano, a Metropolis 
avança com as primeiras propostas para 
os nossos leitores.

SARA QUELHAS

DISNEY +



entrou diretamente em casa dos 
norte-americanos... e em breve dos 
portugueses.

«Hamilton» é uma peça de teatro 
musical criada por Lin-Manuel 
Miranda, que começou também 
por interpretar o protagonista 
Alexander Hamilton. O versátil 
autor mostrou a obra ao mundo 
ainda "prematura", numa das 
apresentações de poesia organizadas 
pelo então Presidente Barack 

Fenómeno de popularidade de 
forma ininterrupta há cinco 
anos, o musical «Hamilton» chega 
finalmente a terras lusas pela mão 
do streaming Disney+. O elenco 
original gravou uma das suas 
performances na Broadway e o 
resultado final deveria estrear nos 
cinemas em 2021, depois de uma 
forte competição entre estúdios 
que a Disney venceu. No entanto, 
os planos foram alterados pela 
pandemia da Covid-19 e o musical 

Obama. A boa receção da ideia foi 
o catalisador que faltava para Lin-
Manuel terminar a adaptação do 
extenso livro de Ron Chernow a 
musical, e recheado de hip-hop!

A peça conta, de maneira muito 
original, a vida de Hamilton. Da 
pobreza nas Caraíbas ao sucesso 
como braço-direito de George 
Washington, ficou conhecido por 
ser non stop e pela sua faceta 
política notável. Foi o primeiro 
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Secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos, e notabilizou-se também 
pela sua rivalidade com Aaron Burr, 
que terminaria em tragédia.

Mesmo para quem não é 
habitualmente adepto de musicais, 
«Hamilton» revela-se uma agradável 
surpresa. Seja pela densidade e boa 
execução da narrativa, seja pela 
abrangente lição de História dos 
Estados Unidos que acaba por ser 
recebida de maneira quase orgânica. 

Já o facto de predominar o hip-
hop é igualmente uma surpresa 
inesperada e que resulta muito bem. 

Do cast original "explodiram" nomes 
como Daveed Diggs, que agora 
protagoniza «Snowpiercer», ou 
Anthony Ramos, que também tem 
sido presença regular na TV e no 
cinema. Além disso, este último vai 
protagonizar a adaptação de «In the 
Heights», o primeiro musical de Lin-
Manuel Miranda, ao grande ecrã.

Derivado ao seu sucesso, a peça já 
correu os Estados Unidos e chegou 
mesmo a Londres, onde também 
arrebatou vários prémios Olivier 
— nos EUA "limpou" a maioria dos 
Tonys no primeiro ano. Quando 
a Broadway estava a funcionar 
normalmente, continuava a ser 
bastante difícil conseguir bilhetes 
para a peça, até porque os poucos que 
iam sobrando eram extremamente 
caros.

SARA QUELHAS
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durante décadas e até ex-amores. 
Uma espécie de encontro estudantil 
2.0. No primeiro episódio da série, 
"Annie", encontramos um grupo de 
adultos heterogéneo, à imagem do 
que é o core desta série do Disney+. 
Enquanto uns são bem-sucedidos, 
outros falharam o sonho do showbiz 
e há quem tenha coragem, pela 
primeira vez, de confessar os seus 
traumas do passado. Para a câmara 
e para os outros. Uma storyline 
muito humana que acompanha 
a linha principal da narrativa: 
repetir a encenação de "Annie", um 
acontecimento que remonta a 1996 
e à Santana High School (Califórnia).
«Encore!» mostra-nos o melhor 
de dois mundos: o poder do 
documentário, mesmo perante o 

E se pudesse voltar a repetir um 
momento épico dos seus tempos de 
escola? É essa a proposta inusitada 
de «Encore!», um musical/reality 
TV onde grupos de anónimos são 
desafiados a repetir teatros musicais 
da adolescência.

«Encore!» pode não ter uma 
TARDIS, mas também faz os seus 
intervenientes viajarem no tempo. 
A série, que conta com Kristen Bell 
como apresentadora e produtora 
executiva, revisita o passado de 
antigos alunos, que colocam as suas 
vidas em suspenso durante uma 
semana. O objetivo? Recriarem 
uma peça musical marcante dos 
seus tempos de liceu, o que significa 
reencontrar caras que não viram 

testemunho de desconhecidos, e a 
magia que há no voltar onde já fomos 
felizes. No fundo, a série cumpre um 
dos mottos da Disney, e reitera a 
ideia de que este não é apenas para 
crianças: fazer sonhar. 
Num "concentrado" à boleia de uma 
premissa inesperada, «Encore!» 
junta um leque forte de ingredientes 
que contribuem para um reality 
TV complexo e criativo. O diálogo 
é favorecido, o argumento — entre 
a história principal e secundárias 
— é equilibrado, a pesquisa dá 
substância ao encontro entre ex-
colegas (bom cruzamento com o 
passado) e o lado musical reforça a 
carga emocional da partilha.
Uma série fácil de ver e com uma 
valente dose de nostalgia. S.Q.
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Protagonizada por uma das 
estrelas recentes do Disney 
Channel, Olivia Rodrigo 
(«Bizaardvark»), «High School 
Musical: The Musical - The 
Series» "documenta" a recriação 
de um musical inspirado nos 
filmes na escola onde estes foram 
originalmente gravados. 

Esta espécie de mockumentary 
combina a memória da trilogia 
de sucesso com um drama juvenil 
baseado num triângulo amoroso 
adolescente.

A nova professora de Drama, Jenn 
(Kate Reinders), não acredita que 
nunca foi feito um «High School 
Musical» na secundária que serviu 

de palco às filmagens. Decidida 
a fazer história — dentro do 
orçamento, pois claro —, Jenn 
entusiasma os alunos para as 
audições dos papéis originalmente 
interpretados por Zac Efron e 
Vanessa Hudgens, ente outros.

Com Nini (Olivia Rodrigo) em 
pleno dilema romântico, entre o 
namorado EJ (Matt Cornett) e o 
ex Ricky (Joshua Bassett), estão 
lançados os dados para combinar 
a ficção com a realidade da série.

«High School Musical: The 
Musical - The Series» não 
depende em demasia dos filmes 
e cria a sua própria história, de 
forma totalmente autónoma e 

com personagens complexas. 
Reinventa também o casting 
colocando, por exemplo, Seb 
(Joe Serafini) como Sharpay (a 
personagem de Ashley Tisdale) no 
musical escolar.

Direcionada sobretudo para 
uma audiência mais jovem, 
e não necessariamente para 
aquela (atualmente adulta) que 
viu o filme em 2006, a série 
tem um argumento solto e 
vai-se transformado episódio 
após episódio. Pelo caminho, 
as personagens desabafam 
diretamente para a câmara, 
confessando as suas inseguranças 
e sonhos tal como num 
documentário. S.Q.
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até olhar para uma parede duas 
horas. Em «O Mundo Segundo 
Jeff Goldblum», uma produção 
DIsney+/National Geographic, 
não se chega a tanto; além disso, 
a sua abordagem é bastante 
cativante e longe da imagem-tipo 
que temos de um documentário.

O ator coloca muito de si na 
abordagem que faz às coisas 
mais "banais" do dia a dia, como 
umas sapatilhas ou gelado, 
partilhando a sua ligação íntima 
com elas. Nomeadamente 

Jeff Goldblum é um ator icónico 
e com uma carreira invejável. 
Não há como esquecer as suas 
prestações em «A Mosca» (1986), 
«Parque Jurássico» (1993) e «Thor: 
Ragnarok» (2017). O jeito muito 
próprio do ator deixou uma marca 
inconfundível em muitos dos filmes 
por onde passou, e desta vez a sua 
extravagância ultrapassa a tela.

Goldblum é possivelmente um 
daqueles casos em que alguns 
cinéfilos dão por si a dizer: era 
capaz de o ver fazer qualquer coisa, 

memórias familiares. A sua 
postura exuberante mantém-se 
na série documental, sendo que é 
potenciada pelas suas interações 
com os participantes de cada 
episódio (como os criadores do 
império Ben and Jerry's). Com cerca 
de 30 minutos, cada história se vê 
num trago e com relativa facilidade.

Para quem for fã de Jeff Goldblum, 
«O Mundo Segundo Jeff Goldblum» 
é quase como uma visita express à 
Disneyland... Neste caso, à mente 
imaginativa e colorida do ator. S.Q.
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Elena Cañero-Reed (Gina 
Rodriguez, Jane The Virgin) 
prepara-se para fazer história nos 
Estados Unidos como Presidente. 
No entanto, não é essa a história 
que Ilana Peña — que se estreia 
como criadora, depois de assinar 
alguns episódios de «Crazy Ex-
Girfriend» — quer contar. O sucesso 
da Elena adulta é apenas uma 
desculpa para conhecermos a sua 
versão mais jovem, interpretada 
pela praticamente desconhecida 
Tess Romero. A desculpa do 
argumento? O seu diário.

Com 12 anos, Elena vive em Miami 
e tem ascendência cubana. Perdeu 
o pai há três anos e vive uma rotina 
banal com a mãe (Selenis Leyva, 
Orange is The New Black) e o irmão 
(Charlie Bushnell). Ainda longe 
da complexa vida da presidência, 
Elena depara-se com dois 
"problemas" de menor amplitude 
na primeira temporada, como 
antecipa o primeiro episódio. Por 
um lado, a nova relação da mãe com 
Sam (Michael Weaver); por outro, 
o afastamento da sua ex-melhor 
amiga Jess (Harmeet K. Pandey).

Uma série leve e divertida

Vistos os dois primeiros episódios, 
disponibilizados pela Disney+ 
à Metropolis, fica a garantia 
de uma série divertida, jovial e 
bastante leve. Os episódios são 
curtos (rondam os 20 minutos), 
mas conseguem ser amplos na 
sua abordagem e de ritmo rápido. 
Para a dinâmica contribui, e 
muito, o diálogo fácil e o humor 
orgânico, onde certamente contará 
a experiência da criadora em 
«Crazy Ex-Girlfriend». Rachel 
Bloom faz, inclusivamente, 
uma participação especial.
O elenco de estrelas, onde também 
se inclui Aisha Tyler (Ghost 
Whisperer, Criminal Minds), 
pisca o olho a uma audiência para 
lá dos seguidores habituais das 
séries Disney. Além disso, o tipo de 
história, mais adulta, desmistifica 
a ideia de que narrativas 
adolescentes são apenas escritas 
a pensar nessa faixa etária. Ao 
mesmo tempo, os dramas comuns 
facilitam a ligação e empatia 
com as diferentes personagens.

Uma viagem aos tempos de liceu, 
«Diary of a Future President» 
é também uma lição sobre 
como as experiências moldam a 
nossa personalidade e são bons 
indicadores de atitudes futuras. 
Será interessante perceber como 
a vivência juvenil de Elena vai 
contribuir para a sua gestão 
enquanto Presidente dos EUA 
— um dos cargos mais exigentes 
e observados do planeta.
A segunda temporada tem 
estreia marcada para 2021.
S.Q.
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região norte do Alasca, situada a 
dois graus a sul do circulo ártico, é 
afetada por um surto de difteria que 
atinge as crianças locais. A única 
esperança é uma vacina que está a 
mil quilómetros de distância. Uma 
tempestade de proporções bíblicas 
impede a travessia aérea, a única 
esperança da cidade assentava no 
trenó do experiente norueguês 
Leonhard Seppala e os seus huskies 
siberianos liderados por Togo. Para 
quem não conhece esta história 
(a “Serum Run”) que deixou uma 
nação emocionada com a jornada 
arriscada no gelo poderemos dizer 
que não foi Seppala e Togo que 

«Togo» é uma bela aventura da 
Disney +, um aperitivo para 
aquilo que poderemos encontrar 
na nova plataforma Disney: 
variedade para toda a família 
aliada a uma qualidade única 
de uma marca de prestígio que 
nos habituou a uma fórmula 
vencedora ao longo de décadas. 
Esta obra foi realizada pelo 
experiente diretor de fotografia 
Ericson Core que tem como missão 
revelar uma excecional proeza e a 
verdade ao grande público numa 
emocionante aventura baseada 
em factos verídicos. No inverno de 
1924-1925 a cidade de Nome, na 

ficaram gravados na memória dos 
americanos. Em 1998 um artigo 
da revista norte-americana Time 
colocou a verdade da “Serum 
Run” em pratos limpos e a Disney 
produziu esta obra com base nessas 
revelações. «Togo» tem um elenco 
que quebra o gelo e enche-nos de 
calor canino e humano imbuído 
de um sentimento de amizade e 
carinho que atravessa todo o filme. 
A obra é liderada pelo excelente 
Willem Dafoe no papel de Leonhard 
Seppala, o ator faz toda a diferença 
com a sua interpretação elevando 
um papel mediano para o estatuto 
de uma figura maior do que o ecrã, 
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há mesmo momentos que parece 
uma interpretação teatral saída 
das profundezas da sua alma – 
curiosamente o seu último grande 
papel foi à sombra da Disneyworld, 
em «Florida Project», e vê-lo 
representar para os estúdios Disney 
é um prazer. A outra estrela do 
filme são os cães que interpretaram 
Togo (e os seus treinadores). 
Baseada no argumento de Tom 
Flynn, a personagem de Togo 
passa ao espectador, em vários 
momentos, um cachorro com o 
diabo no corpo quando é pequeno 
mas que cresce para ser um líder 
corajoso que pressente o perigo e 

se move pela força do seu coração. 
A opção dos autores da obra é 
bastante interessante, a narrativa 
cruza a destemida travessia pelo 
gelo com o flashback quando 
Togo é apadrinhado pela esposa de 
Leonhard Seppala e faz a vida negra 
ao seu dono enquanto cachorrinho 
que deseja demonstrar o valor ao 
seu dono. São momentos com gags 
de humor e entretenimento que 
contrastam bem com a luta contra 
o tempo e a natureza de Leonhard 
Seppala e os seus cães de trenó.
O elenco secundário, ainda que 
tenha pequenos apontamentos, 
é constituído por atores que 

deixam sempre uma marca 
positiva no ecrã. É esse o caso de 
Christopher Heyerdahl, Richard 
Dormer e Julianne Nicholson 
no papel da esposa belga de 
Seppala, a atriz espelha ternura e 
preocupação nesta relação a três.    
«Togo» tem uma realização sólida, 
sai da rotina graças ao elenco e 
simplicidade dramática, o poder 
da história de coragem e amizade 
traz consigo um sentimento 
de nostalgia e boa-disposição 
remetendo-nos para os acolhedores 
filmes de domingo à tarde. É uma 
aposta vencedora da Disney+.
JORGE PINTO
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infindável de clássicos desde os 
anos 30. 

Depois de Jango e Boba Fett, há 
um novo Mandalorian a fazer 
furor numa galáxia muito, muito 
distante. Com a ação situada 
cinco anos depois de «Star Wars: 
Episódio VI - O Regresso de Jedi» 
(1983) e 25 anos antes da Primeira 
Ordem, «The Mandalorian» tem 
espaço para explorar a terra de 
ninguém. Entre uma vibe western 
e a identidade imbatível de Star 
Wars, desde a imagética à banda 
sonora, a trama protagonizada por 
Pedro Pascal corresponde ao que 

«The Mandalorian» é a primeira 
série original do universo Star 
Wars e os fãs podem respirar de 
alívio: não desilude e ainda traz um 
baby Yoda de presente.

Numa realidade seriólica cada vez 
mais apetrechada de serviços de 
streaming, a Disney entra em jogo 
com vários "ases". A Disney+ tem 
trunfos que não são equiparáveis 
com qualquer outro concorrente. 
Isto porque abre portas à criação 
de todo o tipo de spin-offs ligados 
a sagas bem cimentadas, como 
Star Wars e Marvel Cinematic 
Universe (MCU), além de uma lista 

lhe era exigido.

O Mandalorian é um caçador de 
recompensas, de poucas palavras, 
e cujas motivações parecem 
práticas. A personagem de Pascal 
vive focado no próximo cliente, 
viajando solitário pela galáxia em 
busca de criminosos e foragidos. 
Nada investido nas suas histórias 
pessoais, vê a sua rotina ainda mais 
abalada do que seria expectável 
logo no episódio piloto, quando 
segue no encalço de um objetivo 
desconhecido. Já cliente mistério 
é interpretado por Werner Herzog.
Destaque ainda para a participação 
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de Carl Weathers, o eterno Apollo 
Creed de Rocky.

Light mas consistente
 
Talvez o que cause maior confusão 
aos fãs seja os episódios curtos 
(cerca de 30 minutos) e a temporada 
de apenas oito episódios. Contudo, 
é caso para dizer "primeiro 
estranha-se e depois entranha-
se". A duração leva a que o ritmo 
seja mais acelerado, a narrativa se 
desenvolva mais depressa do que 
o habitual; mas, apesar disso, a 
natureza de Star Wars está lá e é 
inconfundível.

A parte de ação é bem executada 
e flui de forma natural perante o 
desenvolvimento do argumento, 
um equilíbrio nem sempre 
conseguido — o que reforça a 
popularidade de Jon Favreau 
atrás das câmaras. O versátil ator/
realizador não desilude como 
criador e tem a capacidade de 
respeitar o legado de Star Wars 
sem, apesar disso, ter receio de 
deixar uma assinatura pessoal. 
E há uma grande ajuda para a 
popularidade desta série: um Yoda 
bebé que tem feito as delícias dos 
internautas... 

O que estará ele a fazer ali no meio?
Resta agora perceber se a Disney+ 
terá a capacidade de replicar 
o sucesso desta fórmula nos 
originais Marvel. Tendo em conta 
que muitas séries trazem os atores 
dos filmes, nomeadamente «The 
Falcon and the Winter Soldier» e 
«WandaVision», as expetativas são 
positivas.

A segunda temporada de «The 
Mandalorian» chega no final de 
outubro. SARA QUELHAS
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Kingdom Lodge e o The Seas 
with Nemo & Friends - EPCOT.
 
No total, são mais de cinco mil 
animais e mais de 300 espécies, 
além de centenas de especialistas, 
entre cuidadores, veterinários 
e, claro, os Imagineering, 
responsáveis pelo design dos 
parques. O veterano Joe Rohde 
é, aliás, uma das vozes do 
documentário — e foi um dos 
envolvidos na conversa onde a 
Metropolis marcou presença, aqui. 
A combinação entre a beleza do 
parque e as necessidades e conforto 
dos animais é um desafio que 
tem sido superado com sucesso.

Os bastidores dos parques 
temáticos da Disney são os 
protagonistas do novo original 
National Geographic, «Magic 
of Disney’s Animal Kingdom».

A viagem é promissora: «Magic 
of Disney’s Animal Kingdom» 
abre as portas de um universo 
habitualmente inacessível. O 
afamado "Animal Kingdom", 
localizado em Orlando, Flórida, é 
visto a partir dos bastidores, com 
foco principalmente na relação 
entre os tratadores e os animais. 
Como trio de protagonistas, 
o Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park, o Disney’s Animal 

O lado dos cuidados médicos
Um dos factores que surpreende 
em «Magic of Disney’s Animal 
Kingdom» reside na participação 
dos animais, sobretudo os de 
maior porte, no seu tratamento. 
As equipas chegam a tentar dias 
a fio até um animal fazer um 
gesto necessário, por exemplo, 
para analisar os seus cascos ou 
a cauda. Isso acontece logo no 
primeiro episódio, com a girafa 
Kenya, mas é uma constante 
ao longo dos oito episódios.
 
Há a preocupação clara de 
mostrar todo o trabalho que 
está por detrás dos parques, 
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muito procurados durante todo 
o ano, e de uma forma quase 
"romantizada". A relação entre os 
animal managers e os animais, 
mais ou menos irrequietos, 
assume um destaque constante e 
ajuda a perceber até alguns traços 
de personalidade em cada animal. 
O tom leve da abordagem faz com 
que esta seja uma série para toda 
a família, com os mais velhos a 
serem igualmente surpreendidos 
pelo rumo da narrativa.
 
«Magic of Disney’s Animal 
Kingdom» assume a componente 
técnica própria das séries do 
género do National Geographic, 

mas com uma forte aposta na 
história, pela voz do ator Josh 
Gad. O argumento contribui para a 
construção de um fio condutor, que 
cria focos de interesse em todos os 
episódios e que humaniza, de certa 
forma, todos os acontecimentos 
que o espectador observa. Os 
possíveis problemas médicos e a 
continuação das espécies são duas 
constantes durante a temporada.
 
Por seu lado, há ainda um lado 
de consciencialização para a 
preservação das espécies e o 
apoio a habitats um pouco por 
todo o mundo. Além do lado 
emocional e "mágico", há espaço 

para falar a sério e alertar para 
animais em risco e cuidados 
que a sociedade pode melhorar 
ou começar a ter em atenção. 
Os oito episódios funcionam 
como uma aula sem professor, 
a par de um acesso único ao que 
acontece quando o parque fecha 
ou os animais são consultados.
 
Esta é uma série com uma 
premissa interessante, cuja 
linguagem permite um acesso mais 
abrangente, para miúdos e graúdos. 
S.Q.
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A Disney+ abre os portões do reino 
mágico com «The Imagineering 
Story», uma meticulosa série 
documental que revela a magia na 
génese e nos bastidores dos parques 
temáticos da Disney. Para os fãs de 
Walt Disney é uma oportunidade 
única para descobrir imagens 
inéditas do criador e visionário 
que construiu um império para 
além dos grandes ecrãs. O pai da 
Disney arriscou tudo o que tinha 
(e o que não tinha) num gigantesco 
parque temático onde as crianças 
e adultos pudessem saltar para o 
meio da magia das criações Disney, 
a Disneyland nasceu em Anaheim 
na Califórnia nos anos 1950 e o 
resultado faz parte da história e 
do imaginário da cultural popular. 
O primeiro episódio debruça-se 
sobre o génio de Walt, a sua visão e 
ambição e os artesãos e sonhadores 
por detrás da magia da Disneyland. 
A série documental arranca com o 

desejo de estender a fantasia para 
lá do cinema através da criação de 
algo que nunca antes tinha sido 
feito com a criatividade aliada à 
técnica com o envolvimento de 
artistas conceptuais, animadores 
e cenógrafos no maior parque 
temático infantil jamais construído 
na história da humanidade. A 
série documental nunca se torna 
demasiadamente fastidiosa com 
detalhes mais técnicos, apesar da 
atual evolução tecnológica, há um 
sentimento de estarmos a explorar 
um fascinante novo mundo para 
os criadores daquela era que foram 
pioneiros, veja-se, a vanguarda 
dos animatronics e a inclusão do 
som, a engenharia e o storytelling 
das atrações, conceitos que mais 
tarde também culminam na mítica 
Feira Mundial de Nova Iorque em 
1964/65 em Flushing Meadows. 
A série tem 6 episódios que 
acompanham a evolução a história 

da Disney na perspetiva dos seus 
parques temáticos e as mudanças 
do controlo e a visão corporativa 
deste gigante norte-americano com 
as suas diversas ramificações do 
território americano à dimensão 
global. «The Imagineering Story» 
foi criada por Leslie Iwerks, uma 
realizadora com “sangue real” 
no seio da Disney, é neta de Ub 
Iwerks, o co-criador de Mickey 
Mouse, e filha da lenda do estúdio 
Don Iwerks que além do seu 
envolvimento nos progressos 
técnicos na 7ª Arte também teve 
um importante papel na conceção 
das principais atrações dos parques 
Disney. A série é narrada pela atriz 
Angela Bassett. 
«The Imagineering Story» é uma 
série para quem aprecia os segredos 
por detrás das grandes maravilhas 
do homem, é igualmente uma 
apaixonada ode aos criadores do 
universo Disney. JP
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Este é o ano em que imensos festi-
vais de música e filmes foram can-
celados.

Contrariando essa realidade, o Fes-
tival de Veneza decidiu organizar a 
77ª edição que ficará para a histó-
ria como o primeiro evento global 
em plena pandemia.

TIAGO ALVES

EM VENEZA

Normalmente é frequentado por 
mais de 10.000 profissionais de 
cinema, incluindo os talentos dos 
filmes e as equipas de promoção 
que são convidados para acompa-
nhar as estreias mundiais, além de 
críticos e jornalistas. Numa época 
em que é necessário manter o dis-
tanciamento social, parecia ser um 
passo arriscado mas que valia a 
pena dar para injetar confiança na 
indústria do cinema, dar um sinal 

de normalidade à sociedade italia-
na e, sobretudo, promover o hábito 
de regressar ao cinema, demons-
trando que é possível fazê-lo nesta 
época estranha.
 
O diretor do festival, Alberto Bar-
bera, considerou que este evento 
é "uma espécie de teste" para a in-
dústria cinematográfica e cuidou 
de clarificar que o evento só seria 
cancelado com “um enorme núme-

VENEZA: FESTIVAL ANTI COVID19
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ro de casos”. Exigia-se que cada um 
aprendesse e aplicasse as normas 
de convivência e distanciamento 
em contexto público e nesse sen-
tido o festival cuidou de traçar as 
linhas vermelhas ou de segurança, 
demonstrando que os aconteci-
mentos que implicam público po-
dem suceder.
 
Veneza 77 não decorreu normal-
mente. Foi mesmo um festival ex-

No exterior, o acesso aos espaços 
comuns do festival foram definidos 
através de nove entradas com sen-
sores de temperatura, os circuitos 
de circulação em direção desen-
contrada estavam muito bem mar-
cados, as filas que se formam no 
acesso às salas foram sempre pe-
quenas devido à redução de lugares 
disponíveis. Este plano para pôr 
em prática o protocolo anti Covid 
19 implicou a mobilização de mais 

clusivo para quem se conseguiu 
deslocar. Marcaram presença cerca 
de 1.500 profissionais, um número 
muito abaixo do normal, e que fo-
ram obrigados a usar máscara nas 
áreas comuns do festival. As salas 
foram higienizadas entre cada ses-
são, a distribuição de lugares em 
sessões consecutivas foi alterada, 
os lugares foram marcados previa-
mente através de uma bilheteira 
‘online’.

VENEZA: FESTIVAL ANTI COVID19
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funcionários de limpeza e de segu-
rança e um reforço considerável em 
relação a festivais anteriores.
 
Foi um festival onde se notaram 
ausências de norte-americanos 
– convidados e filmes com maior 
potencial comercial  – mas a maio-
ria das conferências decorreram 
com convidados presenciais e não 
houve registo de desistências. O 
planeamento do festival foi inte-
gralmente cumprido e com sucesso 

já que não há um caso positivo de 
Covid 19 associado ao evento.

Veneza conseguiu manter a sua 
passadeira vermelha, sempre com 
convidados presentes mas limi-
tando a presença e concentração 
do público curioso através de um 
tapume construído para criar uma 
barreira visual. Cate Blanchett, a 
atriz australiana que aceitou a pre-
sidência do júri, foi a estrela regu-
lar e foi alvo constante de atenção 

dos fotógrafos nas diversas sessões 
de gala.
 
Além da gestão da pandemia o festi-
val mostrou bom cinema e o palma-
rés reflete algumas dessas propostas. 
E não deixa de ser interessante que 
uma realizadora tenha sido premia-
da num ano em que a questão da pa-
ridade foi atenuada com a presença 
de oito filmes realizados por mulhe-
res entre os 18 incluídos na seleção 
oficial competitiva.

V • E • N • E • Z • A 
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leão de ouro
«Nomadland», Chloé Zhao
 
Aos 38 anos, a chinesa Chloé Zhao, 
é um dos talentos emergentes que já 
ganhou o seu lugar em Hollywood. 
Será a realizadora do filme «The 
Eternals» da Marvel e antes de dar 
esse passo ganhou uma posição pri-
vilegiada na temporada de prémios 
2020/21 ao receber o Leão de Ouro 
com «Nomadland». Tornou-se as-

sim na quinta realizadora a ganhar 
o Leão de Ouro em Veneza, entran-
do numa restrita galeria onde estão 
Sofia Coppola, Mira Nair, Agnès 
Varda e Margarethe von Trotta. O 
filme é uma ode ao desejo de viajar 
e descobrir a paisagem norte-ame-
ricana. Frances McDormand lidera 
um elenco de atores sem experiên-
cias de cinema, os nómadas, uma 
tribo de pessoas que optam por vi-
ver em furgões ou caravanas.
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leão de prata 
grande prémio do júri
 
O Leão de Prata – Grande Prémio 
do Júri distinguiu o filme distó-
pico «Nueva Orden», do mexicano 
Michel Franco. É um thriller so-
bre um golpe de Estado num con-
texto de desordem e caos social 
que encontra a sua inspiração em 
movimentos sociais atuais como a 

contestação dos coletes amarelos 
em França. É um filme violento e 
original sobre o nosso tempo mas 
que começou a ser escrito há qua-
tro anos. Michel Franco admite que 
os acontecimentos sucedidos neste 
período de tempo tornaram «Nue-
va Orden» mais atual.

taça volpi
atriz

A britânica Vanessa Kirby, conhe-
cida pelo seu desempenho em «The 
Crown», foi saudada pelo papel de 
Martha Weiss na peça teatral «Pie-
ces of a Woman».

O realizador húngaro Kornél Mun-
druczó realizou a adaptação cine-

V • E • N • E • Z • A 
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matográfica onde um jovem casal 
casal enfrenta a dor de perder o 
primeiro filho durante o parto. 
Kirby obteve um reconhecimento 
muito relevante do ponto de vis-
ta artístico num filme com elenco 
anglo-saxônico e onde contracena 
com Shia LeBeouf.

taça Volpi
ator

Tivemos oportunidade de ver, re-
centemente, o ator Pierfrancesco 
Favino em «O Traidor» de Marco 
Bellocchio. Desta vez ele recebeu o 
prémio de melhor ator do Festival de 
Cinema de Veneza pelo drama ita-
liano «Padrenostro», um filme que 
também conta uma história real. É 

vagamente baseado na tentativa de 
assassinato do subcomissário da Po-
lícia Alfonso Noce, o pai do realiza-
dor do filme, Claudio Noce, por um 
grupo terrorista chamado Núcleo do 
Proletariado Armado. É a história 
do filho do agente que testemunha 
o assassinato fracassado e depois 
conhece Christian, um rapaz mais 
velho, com quem desenvolve uma 
estranha relação de amizade.
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Dois prémios na secção paralela 
Orizzonti: Leão do Futuro para 
uma melhor primeira obra no 
valor de 100 mil dólares (84,4 
mil euros) e o prémio especial do 
júri. «Listen» a primeira longa-
-metragem da atriz e realizadora 
de Ana Rocha de Sousa tornou-se 
no caso do festival e despertou a 

atenção para um problema real 
ao dramatizar factos reais que fo-
ram noticiados em Portugal e no 
Reino Unido. Ana Rocha de Sou-
sa escreveu este argumento em 
2016 quando esteve emigrada em 
Londres imaginando o drama de 
uma família portuguesa emigrada 
no Reino Unido que perde a tute-

la dos três filhos por suspeita de 
maus tratos.

É um filme sobre o confronto entre 
uma família e a segurança social, 
procurando demonstrar as falhas 
do sistema, questionando como se 
salvaguarda os direitos dos pais e 
dos filhos quando há falhas legais 
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ou situações que não são devida-
mente provadas.

Ana Rocha de Sousa tem 41 anos 
e é conhecida como atriz em ficção 
televisiva como «Riscos», «Moran-
gos com açúcar» e «Jura». Antes de 
«Listen» realizou duas curtas-me-
tragens académicas e prepara uma 

para 22 de outubro de 2020.
Além dos dois prémios do pal-
marés oficial o f i lme recebeu 
ainda 4 distinções paralelas, 
nomeadamente o Bisato d ’Oro 
de melhor realização, atribuí-
do pela crítica independente, e 
o Sorriso Diverso Veneza pela 
abordagem de questões sociais.

nova longa-metragem. «Listen» é 
uma coprodução luso-britânica, 
envolvendo a RTP e a Bando à Par-
te, foi rodado nos arredores de Lon-
dres com elenco português e inglês, 
encabeçado por Lúcia Moniz, Ru-
ben Garcia e Sophia Myles. 

A estreia em Portugal está marcada 
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Numa visita com máscara 
ao Festival de San Sebastián 
2020, Rui Pedro Tendinha viu 
um festival marcado pela pu-
jança do novo Thomas Vinter-
berg, pela desilusão de Woody 
Allen e pelo triunfo poético 
de «A Metamorfose dos Pássa-
ros», de Catarina Vasconcelos. 

Foram seis dias no primeiro grande 
festival espanhol pós-pandemia. 
Tudo de máscara, cadeira vazia ao 
lado, bilhetes para as sessões de 
imprensa obtidos on-line, ausência 
de filas e o maior civismo possível. 
Depois de Veneza, um dos maiores 
festivais do mundo dava uma lição 
de civismo sanitário e mostrava 

que o cinema não pode parar nes-
ta crise. Não pode, não deve e nem 
tem de. Tão simples quanto isso. 
Os bascos conseguiram também 
atrair vedetas para as entrevistas 
e para a apresentação dos filmes. 
Woody Allen não esteve em San 
Sebastián mas fez questão de estar 
via net na conferência de imprensa 
para apresentar «Rifkin's Festival», 
mas também Frances McDormand 
enviou um vídeo para apresentar 
«Nomadland- Sobreviver na Amé-
rica», de Chloé Zhao, sessão que 
esgotou na secção Perólas. Mas 
Johnny Depp, Matt Dillon, Gina 
Gershon ou Viggo Mortensen fo-
ram alguns dos que fizeram ques-
tão de aparecer em carne e osso na 
passadeira vermelha. O único que 

se portou mal foi Eugène Green. O 
cineasta americano transformado 
em francês teve um acesso de ve-
detismo e recusou usar máscara 
sanitária. Resultado: foi expulso. 
Um “fait-diver” que foi bom para o 
alarido de um festival que teve im-
prensa estrangeira e que conseguiu 
um sem número de estreias mun-
diais e antestreias europeias de al-
guns dos filmes mais sonantes que 
passaram no TIFF.

San Sebastián mostrou-nos que um 
festival tem de ser ao vivo. Tem de 
ter júris nas salas, apresentações 
verdadeiras dos cineastas e indús-
tria: não faltaram worshops, se-
minários e encontros. O tema em 
termos de mercado claro que foi a 
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pandemia mas é nesta altura que 
tem de haver união de esforços e 
um estratégia concertada. Ainda 
assim, de Portugal muito pouca 
gente presente na Concha.

De filmes, tudo começou de for-
ma desastrosa com «Rifkin's Fes-
tival», a comédia de Woody Allen 
que repensa o circo dos festivais 
de cinema e que foi filmada em 
San Sebastián. É um Woody Allen 
em modo satírico mas sempre 
muito desinspirado. A história de 
um escritor frustrado que vai pa-
rar ao festival e percebe que o seu 
casamento está em crise ao mes-
mo tempo que recorda os grandes 
clássicos de Fellini, Orson Welles, 
Truffaut e Bergman. É tão ridículo 

Fellove», sobre o músico cubano 
falecido. Um filme começado nos 
anos 1990 e só agora acabado. Tra-
ta-se de um ato de amor ao scat e 
aos sons latinos mais jazzísticos. 
Vamos ainda ouvir falar muito 
deste presente para os melómanos 
mais abrangentes.

Confirmação foi a «Nomadland- 
Sobreviver na América», de Chloé 
Zhao, retrato da América das mar-
gens a partir da observação de 
uma senhora viúva que atravessa a 
América de emprego provisório em 
emprego provisório a fim de sobre-
viver e sentir a vertigem do prazer 
do nomadismo. Zhao filma tudo 
com um respeito sepulcral e às ve-
zes parece que o filme poderia ter 

como inconsequente, é seguramen-
te um dos piores filmes de sempre 
de Allen.

Felizmente, foram mais as sur-
presas, a começar com «ADN», de 
Maiwenn, a história de como a 
morte de um avô  pode ter o con-
dão de nos fazer repensar a nossa 
existência. Cinema absolutamente 
livre de uma cineasta que muda de 
filme para filme. Louis Garrel que 
era um cepo no filme de Woody 
Allen aqui é um príncipe em ópti-
mo plano.

Outra das boas surpresas deu-nos 
a conhecer também o talento de 
um ator na realização: Matt Dilon, 
autor do documentário «El Grand 
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uma energia mais física, mas é no 
olhar magoado de Frances McDor-
mand que ficamos. Chegou a San 
Sebastián precisamente a seguir a 
saber-se que tinha vencido o pré-
mio do público de Toronto.

Outro dos filmes que chegou a Do-
nostia com boa imprensa do Cana-
dá foi a co-produção franco-inglesa 
«The Father», de Florian Zeller a 
partir da peça que escreveu e que 
em Portugal foi encenada por João 
Lourenço para o Teatro Aberto. No 
lugar de João Perry, que era assom-
broso, está um Anthony Hopkins 
não menos assombroso.  A ideia é 
ficarmos dentro da cabeça de al-
guém com Alzheimer. Não é um fil-
me de terror mas uma experiência 

provocadora para nos deixar à bei-
ra de um ataque de desorientação. 
Florian Zeller filma sem truques 
de teatro e é com isso que vence o 
desafio.

Da competição aplausos sentidos 
para «Supernova», de Harry Mac-
queen, história de amor entre dois 
homens maduros. Um deles afeta-
do por uma doença degenerativa. 
Stanley Tucci e Colin Firth impecá-
veis num filme que poderia ser pie-
gas mas que mantém sempre um 
dignidade pungente.

Não tão conseguido é «In The 
Dusk», épico de Sharunas Bartas 
sobre os guerrilheiros partisans 
da floresta da Lituânia durante a 

invasão soviética. O cineasta de 
«A Casa» filma a alma ferida de um 
povo através de recordações dolo-
rosas. Às vezes o trauma tem força 
dramática mas todo este estilo da-
tado é acima de tudo um aborreci-
mento exaustivo para o espetador.

Ainda assim, o pior filme visto nos 
primeiros dias do festival é segu-
ramente «Miss Marx», de Susanna 
Niccharielli, uma biografia da filha 
de Karl Marx, Eleanor, uma suici-
dária que tentou apregoar a pala-
vra do pai e ser fiel a um marido 
infiel. Através da música punk, a ci-
neasta de «Nico 1988» tenta fazer 
um manifesto pós-moderno, mas 
o filme é de um convencionalismo 
que apenas espalha naftalina. 
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Depois, de Portugal tivemos o 
vencedor da secção Zalbategui 
Tabakalera, o lindíssimo «A Me-
tamorfose dos Pássaros» [foto], 
de Catarina Vasconcelos, filme já 
premiado pela crítica na Berlinale. 
Este conto de realismo pessoal fei-
to de memórias e das suas colagens 
impressiona por uma poesia de 
luto. Poesia essa tacteada por ima-
gens de um imaginário que engloba 
uma herança de um cinema portu-
guês edificado.

Mais selvagem mas também mais 
errático é «Simon Chama», de Mar-
ta Sousa Ribeiro, uma espécie de 
«Boyhood» filmado de 2016 a 2019 
e que narra a passagem para a vida 
adulta de um adolescente em plena 

separação dos pais. Mais uma vez, 
a interpretação de Rita Martins é 
arrepiante.

Nas curtas, «Noite Escura», de Pe-
dro Peralta, também representou 
muito bem o nosso cinema. Um 
relato de um caso trágico de uma 
mãe a ser presa numa noite triste 
da repressão franquista. Peralta 
assume-se como um esteta de co-
ração forte. Mais do que tudo, um 
objeto para denunciar os perigos 
dos novos extremismos...

Melhor filme visto em San Sebas-
tián foi de caras «Another Round», 
de Thomas Vinterberg, que chegou 
à luta pela Concha de Ouro com o 
selo da seleção virtual de Cannes 
2020. Neste palmarés ficou-se pelo 

prémio de interpretação masculina 
dado ao elenco principal mas esta 
história sobre homens tempora-
riamente tontos é realmente um 
dos filmes do ano. Um hino à vida 
e aos prazeres divinos de uma boa 
piela. É trágico, divertido, filoso-
fal e sobretudo um retrato feroz 
da condição nórdica. Um cineasta 
a filmar com energia colossal e a 
examinar aquilo que de mais hu-
mano temos. A imagem com que 
se sai de San Sebastián não é a da 
ressaca dos professores desta his-
tória mas sim do sorriso embriago 
e de festa de Mads Mikkelsen. Uma 
imagem ébria para contrariar a fal-
ta de tertúlia com cañas à saída das 
projeções noturnas na “movida” do 
bairro de San Telmo...

RUI PEDRO TENDINHA
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Parte integrante do G7 dos 
grandes festivais do mundo, 
ao lado de Cannes, Veneza, 
Berlim, Toronto, Locarno e 
Roterdão, San Sebastian ga-
nhou um fôlego extra em 2020 
ao servir como porto para os 
grandes achados da Croiset-
te (que não pode estender o 
seu tapete vermelho em maio) 
zarparem para a consagração. 
RODRIGO FONSECA 

EM SAN SEBASTIAN

Vitaminado por Naomi Kawase, 
Sharunas Bartas, François Ozon 
e, em especial, pelo monumen-
tal «Druk» (globalmente batizado 
de «Another Round»), de Thomas 
Vinterbeg, Donostia (nome da ci-
dade na língua local, o Euskara) 
renasceu gloriosa e abrigou o filet 
da autoralidade deste ano pandé-
mico. O melhor filme foi exibido 
fora da luta por prémios: «Falling», 
que marca a estreia do ator Viggo 
Mortensen por trás das câmaras. 

Ao narrar o embate entre um pilo-
to homossexual e seu pai homofó-
bico (papel capaz de dar um Oscar 
a Lance Henriksen), Viggo desta-
cou-se como realizador ao falar so-
bre a arte de saber envelhecer. Tão 
bom só «ADN» [foto], da francesa 
Maïwenn, investigando o espírito 
argelino com o qual a sua realiza-
dora lida desde a sua infância, ten-
do Louis Garrel como combustível 
aditivado. Na estreia de excelência 
de Maïwenn e Mortensen, vieram 
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dois achados de Veneza – «Nue-
vo Orden», do mexicano Michel 
Franco, e «Wife of a Spy», do japo-
nês Kiyoshi Kurosawa. E o Leão de 
Ouro do Lido, «Nomadland», da 
chinesa Chloé Zhao, também rugiu 
por lá. Do Brasil, um estudo sobre 
o racismo, «Casa de Antiguidades», 
com Antonio Pitanga e uma genial 
Ana Flávia Cavalcanti, abriram o 
verbo da exclusão para os ibéricos 
ouvirem, gerando cenas de potên-
cia singular. Foi um dos melhores 

só curtas em seu currículo como 
realizadora, Dea Kulumbegashvili, 
recebeu o prémio máximo do even-
to pelo exótico «Dasatskisi» («Be-
ginning»). Segundo Guadagnino, o 
drama pilotado por ela a partir de 
uma comunidade de Testemunhas 
de Jeová da Geórgia, é “uma reve-
lação, uma experiência autêntica”. 
Por isso, ela recebeu ainda os pré-
mios de Melhor Direção, Melhor 
Argumento e Melhor Atriz, dado a 
Ia Sukhitashvili. Na longa, de uma 

filmes de todo o evento, de longe. 
Mas na competição, muitas inven-
ções e muitas afirmações se fize-
ram notar.  

Sintonizado com a invenção, o júri 
de San Sebastián, presidido pelo 
diretor italiano Luca Guadagnino, 
escolheu uma estreante em longas-
metragens, que apostou no risco 
sem qualquer pudor, para receber 
a Concha de Ouro deste enfermo 
2020: egressa da Geórgia, tendo 
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SAN SEBASTIAN

força trágica sufocadora, Dea gas-
ta quase cinco minutos num plano 
estático de uma mulher deitada na 
relva. O seu plano inicial, com um 
atentado a cocktail ś Molotov em 
um culto evangélico, já eriça qual-
quer plateia. O que vem depois, em 
um desfile de planos estilizados, 
um mais belo que o outro, é um es-
tudo sobre o dia a dia de um núcleo 
fervoroso de fiéis cristãos numa 
província georgiana assolado por 
grupos extremistas. O atentado 
do início faz arder não apenas um 
templo como o casório de uma jo-
vem com o pastor local. E esse ar-
dor rende closes que se congelam, 
revelando paisagens afetivas que o 
silêncio sulca. É um procedimento 
aberto a muitas especiarias, de luz, 

de cor, de captação de som. É um 
feito imponente para uma potên-
cia estreante. “Eu vejo a vida com 
a beleza e escolhi filmar num lugar 
belo. Mas o que pode haver de bo-
nito na imagem não tema a ver com 
estetização e, sim, com o empenho 
em ser sincera, no estudo de uma 
mulher”, disse Dea à METROPOLIS 
em San Sebastián.  “O meu assunto 
aqui não é a religião em si, mas as 
escolhas que fazemos”.

Filme mais festejado da competi-
ção, «Druk» [foto] - em que o di-
namarquês Thomas Vinterberg 
mostra um experimento no qual 
um grupo de amigos são levados 
a bater, todos dias, uma cota de 
álcool no sangue – saiu com um 

prémio coletivo para os seus ato-
res. Mads Mikkelsen, parceiro de 
Vinterberg em «A Caça» (2012), é 
um deles. A longa japonesa «Any 
Crybabies Around?», sobre uma 
festa de pessoas mascaradas de 
ogres que assustam crianças, saiu 
com a láurea de melhor fotogra-
fia. E o Prémio Especial do Júri foi 
dado a um documentário produzi-
do pelo ator Johnny Depp: «Crock 
of Gold: A Few Rounds With Shane 
MacGowan», no qual o inglês Ju-
lien Temple aborda o dia a dia de 
um ícone do punk e da resistência 
cultural irlandesa.
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PALMARÈS

concha de ouro 
«Beggining», de Dea Kulumbe-
gashvili
 
prémio do júri
«Crock of Gold: Few Rounds With 
Shane MacGowan», de Julien Tem-
ple
 
direção 
Dea Kulumbegashvili («Be-
ginning»)
 
atriz
Ia Sukhitashvili («Beginning»)
 
ator 
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Lar-

sen, Magnus Millang e Lars Ranthe 
por «Druk» («Another Round»)
 
argumento
Dea Kulumbegashvili e Oneli Rati 
(«Begining»)
 
fotografia 
Yuta Tsukinaga, por «Any Cryba-
bies Around?»
 
prémio new directors 
Isabel Lamberti, por «La Última 
Primavera» (Espanha/Holanda), 
com menção honrosa para Dong 
Xingyi, por «Slow Singing» (China)
 
prémio horizontes latinos
«Sin Señas Particulares», de Fer-
nanda Valdez (México), com men-

ção honrosa para «Las Mil y Una», 
de Clarisa Navas (Argentina)
 
prémio zabaltegi tabakalera
«A Metamorfose dos Pássaros», de 
Catarina Vasconcelos (Portugal), 
com Menção honrosa para «The 
Woman Who Ran», de Hong Sang-
soo (Coreia do Sul)
 
prémio do público perlak
«The Father», de Florian Zeller
 
prémio do público europa
«El Agente Topo», de Matie Alberdi
 
prémio da crítica
“Wuhai”, de Zhou Ziyang
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21ª EDIÇÃO FESTA DO 
CINEMA FRANCÊS

Cinema Francês decorre entre 8 de 
outubro e 4 de novembro, passando 
por cinco localidades – Lisboa, 
Oeiras, Almada, Coimbra e Porto –, 
levando uma seleção de 54 filmes 
que mostram um olhar transversal 
sobre a produção contemporânea do 
cinema francês, prestando, ainda, 
homenagem a uma das figuras 
femininas mais interessantes da 
sua história, Delphine Seyrig.   
SARA AFONSO

Comecemos pelo foco que 
a Festa oferece este ano ao 
papel feminino, quer através 
de personagens fortes, quer 
de atrizes de renome que 

Não foi um processo fácil, devido 
à situação adversa que o mundo 
enfrentou em 2020, mas, como 
afirma Katia Adler, Diretora da 
Festa do Cinema Francês, “temos 
que continuar o nosso trabalho 
de defender a cultura.” E assim o 
pretende o festival que apresenta 
este ano a sua 21ª edição. Pela 
primeira vez à frente do evento, 
Katia Adler fala-nos de como a 
pandemia afetou a realização do 
festival, das soluções encontradas 
para chegar a mais público, das 
parcerias com as distribuidoras e de 
como é importante tirar lições desta 
situação e acreditar num mundo 
melhor. A 21ª edição da Festa do 
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protagonizam os filmes, quer 
até da homenagem ao trabalho e 
papel fundamental de Delphine 
Seyrig. Foi uma coincidência ou 
um “objetivo” da edição deste 
ano?
Katia Adler: Não sei se podemos 
dizer que foi uma coincidência 
feliz ou se fomos traçando um 
caminho que acabou se dirigindo 
para esse tema. Quando comecei 
este trabalho, pela primeira vez à 
frente da Festa, foram-me propostos 
temas para a nossa parceria com 
a Cinemateca, e um deles foi a 
homenagem a Delphine Seyrig. 
Imediatamente, não tive dúvidas que 
este era o momento de apresentá-la 

ao público, porque poucas pessoas 
conhecem a sua história como 
ativista. A minha vontade foi a de 
que a nova geração soubesse e visse 
um pouco da história da luta das 
mulheres. Pouco tempo depois, vi o 
filme «Mulher», que está na sessão 
“Segunda Chance”. Pareceu-me 
evidente que promovêssemos um 
debate sobre esse tema tão candente 
nos dias de hoje.  

Por outro lado, quais as 
principais novidades e em que 
medida as circunstâncias da 
situação de pandemia afetaram 
o que tinham projetado para 
esta edição? 

Katia Adler: A pandemia 
afetou diretamente o circuito 
cinematográfico, com os filmes que 
deveriam ter entrado em cartaz no 
primeiro semestre e que tiveram de 
esperar para o segundo. O mundo do 
cinema é muito organizado, tudo é 
planeado com muita antecedência, 
e isso criou um engarrafamento no 
segundo semestre, sendo que muitos 
filmes não terão a possibilidade de 
serem vistos no cinema. E outros só 
estarão nas salas em 2021. Por isso, 
para mitigar um pouco esta situação, 
na mostra em Lisboa criamos 
as sessões Primeira e Segunda 
Chances. Além das antestreias, os 
filmes que não têm distribuidor 

MISS
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em Portugal ficam na chancela da 
“Primeira Chance” e os que tiveram 
o seu percurso de exibição abortado 
devido à pandemia, poderão ter uma 
“Segunda Chance” para serem vistos. 
A outra circunstância muito afetada 
foi a dos patrocínios, pois grande 
parte das empresas sofreram muito 
e obviamente os festivais perderam 
os seus parceiros habituais. Foi 
um momento muito tenso porque 
não sabíamos se íamos conseguir 
fazer a Festa. Isso resultou numa 
diminuição de cidades onde a 
Festa ocorre. Mas por outro lado, 
implantamos a projeção de alguns 
títulos online, de 05 a 26 de 
novembro em parceria com a Filmin.

Estão, de alguma forma, 
expectantes para ver como 
resulta este novo modelo entre o 

presencial nas salas e o online?
Katia Adler: Sim, claro, é uma 
nova fórmula de trabalhar e ambas 
se complementam. A experiência 
de ver um filme em sala é única. 
Nada substitui esse momento, mas 
o online dará acesso as pessoas 
que não podem vir às salas e será 
em todo o território português, 
portanto, vamos ganhar um novo 
público. Para mim, este é um bom 
casamento.

Na situação atual que vivemos, 
na vossa opinião, qual a 
importância dos festivais de 
cinema se efetivarem?
Katia Adler: Primeiramente, 
acho que a maioria das pessoas 
sentiram falta de ver filmes no 
grande ecrã. Dito isso, os festivais 
dão a oportunidade ao público de 

descobrirem filmes que às vezes 
não chegam às salas de cinema. E os 
festivais também permitem debates 
e encontros, portanto são momentos 
únicos.

Este ano, existe um forte 
trabalho de equipa entre a 
direção/programação e as 
empresas distribuidoras, 
especialmente no que diz 
respeito às estreias que foram 
condicionadas pela imposição 
do confinamento. Como se 
processou esta parceria?
Katia Adler: Os distribuidores são 
grandes parceiros da Festa desde 
sempre e temos um diálogo aberto 
e franco. Tivemos que esperar um 
pouco para fazermos a programação 
e nos adaptarmos ao momento, 
mas se olharmos para a nossa 
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programação, podemos constatar 
que o cinema francês está muito bem 
representando na sua diversidade, 
humor e grandes produções.

Qual foi o maior desafio desta 
edição? 
Katia Adler: Acredito que obter 
patrocínio.

Certamente que toda a 
programação foi pensada e 
valorizada, mas gostariam 
de destacar algum filme ou 
momento desta edição?
Katia Adler: Todos os filmes são 
importantes e têm uma razão para 
estarem na nossa programação, 
mas posso destacar alguns: o filme 
de abertura «Miss», do franco-
português Ruben Alves, que 
teremos a honra de ter connosco 

para apresentar o filme, ao lado do 
ator Alexandre Wetter.  Saliento, 
também, três filmes ainda sem 
distribuidores portugueses: o 
drama «A Rapariga da Pulseira», o 
documentário «O Amanhã é Nosso» 
e a comédia «Felicità», que será 
apresentado pelo realizador Bruno 
Merle e pela jovem atriz Rita Merle. 

Toda a programação parece 
trazer muitos dos ingredientes 
que poderão fazer-nos acreditar 
novamente na “normalidade” 
da vida como a conhecíamos até 
hoje. Na vossa opinião, como 
poderá este ano de 2020 vir a 
afetar a forma e conteúdo dos 
filmes que surgirão no próximo 
ano? 
Katia Adler: Com certeza! Será 
que sairemos do confinamento sem 

aprendizagem? O cinema é o espelho 
da sociedade, acredito que teremos 
boas surpresas em 2020 e 2021. 
Temos que pensar no planeta e nas 
questões sociais.

Numa frase, como 
“convenceriam” o público a 
regressar às salas durante a 
Festa do Cinema Francês?
Katia Adler: O cinema francês é 
para todos. Venham emocionar-se, 
rir, chorar, mas também ouvir e 
participar dos debates que estamos a 
preparar, para que juntos possamos 
pensar num mundo melhor. 

FELICITÀ
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FESTIVAL CURTAS
VILA DO CONDE

da Curta, onde diversos autores se 
vão estrear e apresentar primeiros 
trabalhos e onde muitos outros 
regressam ao evento que acompanha 
o seu percurso e acarinha o 
seu trabalho há tantos anos. O 
Curtas mudou a data, e pode ter 
transformado a forma de acontecer, 
mas não abdicou da qualidade e esta 
edição está mais forte do que nunca.  
SARA AFONSO

Sendo completamente impossível 
dissociar a situação de pandemia 
que Portugal, e o mundo, atravessa, 
a realização da 28ª edição do 
Festival de Curtas de Vila do 
Conde encontrou, naturalmente, 
alguns obstáculos à sua realização. 

Em 2019, o Festival Curtas de 
Vila do Conde recebeu 20.955 
espectadores, em 106 sessões, com 
270 filmes, provenientes de 46 
países. Em 2020, o mundo mudou, o 
público transformou-se e o festival 
reinventou-se para se adaptar às 
diversas transmutações e para 
prolongar a sua história de vida, 
quer no contexto cinematográfico, 
quer na cidade que o acolhe há 
28 edições. Nuno Rodrigues, da 
direção do festival, falou com a 
METROPOLIS sobre as grandes 
novidades, os melhores destaques 
e, o mais importante, a coragem de 
não desistir deste festival e do amor 
e respeito pelas curtas-metragens. 
Os festivais necessitam de público 
e o público precisa de voltar à casa 
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“Numa primeira fase, a situação 
de pandemia levou-nos, logo 
em março, a avaliar o festival. 
Tínhamos uma ideia muito 
clara que queríamos realizar o 
festival presencial e, portanto, 
não quisemos optar por aquela 
primeira medida que os festivais 
a nível internacional adotaram, e 
decidimos adiar”, adianta Nuno 
Rodrigues, um dos diretores do 
evento. Depois de meses com 
muitas questões, incertezas, 
avanços e recuos que levaram a 
que se tornasse extremamente 
desafiante, impunha-se a 
prioridade de se pensar em 
alternativas e em modos de dar 
resposta a esta situação. 
O festival foi adiado e aguarda, 

agora, a sua estreia, no dia 3 de 
outubro, decorrendo até dia 11. 

28ª edição: novidades 
“Com totais medidas de segurança 
e respeitando todas as normas 
da DGS, teremos um festival 
presencial, nos espaços do Festival, 
ou seja, no Teatro, no Auditório e 
na Galeria Solar”, complementa o 
mesmo responsável. No entanto, 
e apesar da boa notícia de manter 
um festival presencial, a direção 
pensou em alternativas: “Uma 
delas pareceu-nos fundamental 
perante o cenário que estávamos 
a viver, pois, por um lado, temos 
uma situação de fragilidade de 
vários setores da sociedade; e, 
por outro, existe uma fragilidade 

dentro do próprio setor. Pensámos 
que era muito importante 
acarinhar e defender, ainda mais, 
o cinema português e todo o 
setor do cinema e, assim, temos 
um programa que considero 
vasto e com vários aspetos da 
programação que incluem o 
cinema português, seja com valores 
emergentes na competição Take 
One, seja na Competição Nacional”, 
adianta.

Assim, uma das grandes novidades 
concentra-se no campo da 
Competição Nacional, tendo  a 
direção apostado na movimentação 
de alguns dos realizadores 
e produtores por diferentes 
espaços. “A Competição Nacional 

FIRST COW
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vai começar no primeiro fim de 
semana, em Vila do Conde, e depois 
vamos ter sessões no cinema Ideal, 
em Lisboa, no cinema Trindade, 
no Porto, e no Auditório do IPDJ 
em colaboração com o cineclube 
de Faro, em Faro.” Quer isto 
dizer que o festival irá atravessar 
o país, em diferentes espaços, 
para chegar a outros públicos e 
lugares, até porque muitas pessoas 
que não se desloquem a Vila do 
Conde poderão, assim, ter nessas 
cidades a oportunidade de assistir 
à Competição Nacional. Esta foi 
uma das grandes apostas para 
esta edição e uma das respostas 
a um dos maiores desafios que 
certamente já enfrentaram.

E como se irá concretizar esta 
viagem pelas outras cidades 
do país? O diretor do festival 
esclarece: “Há uma sequência. 
Nós pensámos, por um lado, que 
grande parte dos realizadores vão 
estar em Vila do Conde, e, devido 
à proximidade, irão apresentar a 
sessão ao Porto no dia seguinte; 
em Faro, e atendendo à distância, 
apenas alguns estarão presentes. 
Em Lisboa, sabemos que 80 a 
90 por cento das pessoas que 
trabalham no setor estão sediadas 
em Lisboa e, portanto, todos 
estão a regressar a casa e vão por 
isso apresentar na parte final do 

festival as sessões de Lisboa”. Estas 
sessões contarão, igualmente, com 
conversas com os realizadores 
nos vários locais, onde farão 
apresentações in loco. 

Mas existem mais (boas) 
novidades. “Privilegiamos o cinema 
em sala, no entanto, e perante 
a incerteza e todos os aspetos 
referidos, não quisemos deixar 
de estar online e, por isso, vamos 
ter uma versão online”, confirma 
o responsável. Estas sessões 
online não terão a estreia dos 269 
filmes que serão apresentados no 
festival, mas cerca de 160 filmes 
vão estar na versão online. “É uma 
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versão diferenciada, com a qual 
pretendemos chegar às pessoas 
que ainda estão a optar por não ir 
à sala e, embora tenhamos a ideia 
de que um festival é em sala e no 
encontro e partilha das pessoas, 
existem públicos diferentes e 
vimos aqui uma oportunidade 
de levar os filmes a locais onde 
as pessoas de diferentes pontos 
do país têm dificuldade em ir ao 
festival e a pessoas que vivem em 
locais onde não existem sequer 
salas de cinema”, acrescenta Nuno 
Rodrigues.

a versão online
O acesso à versão online será 

feito através do formato VoD 
(Video on Demand). “Vamos 
ter uma plataforma que já foi 
adotada por alguns dos grandes 
festivais no mundo inteiro quando 
surgiu a pandemia, na qual se 
trabalha com condições de grande 
qualidade e segurança, o que é 
muito importante para os autores 
e promotores, e pareceu-nos logo 
fundamental trabalhar nesse 
clima de segurança”, salienta um 
dos diretores do Festival. Já no 
que diz respeito às “entradas” para 
o mesmo, os utilizadores terão 
as duas versões disponíveis para 
quem irá estar presente no festival: 
“podem ver filme a filme ou podem 

optar pelo passe, como no festival, 
e ver todos os filmes que estão 
disponíveis online.” Existem, 
obviamente, secções que não 
estarão disponíveis online, como é 
o caso do Cinema Revisitado, pois 
tratam-se de filmes apresentados 
em cópias de 16 ou 35 mm e 
que não têm essa versão de 
apresentação online. 

Sim, para além da exibição dos 
filmes, vamos ter entrevistas 
com os realizadores sobretudo 
da nacional, mas também 
internacional, e vamos ter 
alguns momentos de conversas 
e de aspetos relacionados com a 

CASA DE ANTIGUIDADES
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atualidade e com a produção e 
trabalho desses realizadores em 
momentos e eventos online, que 
estarão disponíveis durante a 
semana do festival.  

nova secção
O Festival Curtas de Vila do 
Conde pauta-se por um princípio 
que segue desde sempre: a 
descoberta de novos olhares e 
perspetivas do cinema, até pelas 
próprias características que são 
evidenciadas nas competições de 
curtas-metragens. De acordo com 
a direção do Festival, e porque os 
filmes são decididos e escolhidos 
em confronto com outros, muitas 
vezes “há obras ou autores 
que entendemos importantes, 
mas que acabam por não ser 

selecionados.” Foi por essa razão, e 
independentemente da situação de 
pandemia, que surgiu este ano uma 
nova seção, a New Voices. “Esta 
nova seção pretende, por um lado, 
apresentar novos valores, mas 
que já tenham um curto trabalho 
ou que já tenha desenvolvido 
três, quatro ou cinco curtas, ou, 
então, que estejam a surgir com 
a sua primeira longa-metragem”, 
adianta Nuno Rodrigues. Este ano, 
na nova seção, os programadores 
escolheram três realizadoras – a 
panamiana Ana Elena Tejera, a 
espanhola Elena López Riera e 
a luso-descendente Ana Maria 
Gomes. E a escolha não foi feita 
ao acaso: “elas têm diferentes 
proveniências, mas têm alguns 
aspetos comuns na sua obra. Um 

deles, e curioso, é o facto de todas 
elas terem uma base de formação 
que não é tanto de cinema, estando 
mais ligadas às artes plásticas, 
às artes performativas, e de 
outros territórios, que só depois 
começaram a desenvolver um 
trabalho na área específica do 
cinema; as três têm em comum, 
também, um aspeto híbrido em 
que o formato de documentário 
e ficção são por vezes difíceis de 
diferenciar e esse aspeto pareceu-
nos também interessante neste 
grupo escolhido”. Além disso, não 
deixa de ser interessante o facto de 
todas elas já terem algum percurso 
no Curtas, como refere o mesmo 
responsável. Elena López Riera 
foi a vencedora do Grande Prémio 
Internacional no ano passado, 

ELO
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com o « Los que Desean»; Ana 
Elena Tejera esteve há cerca de 
dois anos a desenvolver o projeto 
que vem apresentar e que parte 
dele é rodado em Vila do Conde 
e no Panamá – «Panquiaco»; e 
Ana Maria Gomes, que venceu, 
há uns anos, o Grande Prémio 
Nacional e fez um segundo filme 
em 2019 que o Curtas produziu 
e que teve a sua estreia, este ano, 
em Portugal, no IndieLisboa, o 
« António, Lindo António». Ou 
seja, “todas elas têm esse ponto de 
ligação ao Festival e por isso é uma 
forma especial de dar início a uma 
nova seção que se vai prolongar 
nos próximos anos. O festival 
sempre teve essa preocupação 
de criar novos ciclos, de pensar 
novas ideias, de criar pontos 

entre passado, presente e futuro; 
daí o Cinema Revisitado no ano 
passado, e este ano o aparecimento 
do New Vocies. E depois existem, 
obviamente, os núcleos e 
áreas fortes da programação, 
que estão estabilizados e que 
são a Competição Nacional e 
Internacional.”

competição internacional: 
destaques 
Na visão de Nuno Rodrigues, o 
Curtas sempre foi apresentando 
alguns cineastas mais conhecidos 
em competição e, nesta edição, o 
iraniano Jafar Panahi é um desses 
exemplos. “Quando há 28 anos 
começámos o Curtas era comum 
isto acontecer e tínhamos nessa 
altura uma secção que passava 

por aí, de cineastas conhecidos 
mundialmente, com grande 
expressão no formato longa que 
faziam curtas. Depois, vivemos 
um vazio, e é curioso que há vários 
cineastas que por vários motivos 
estão a regressar pelo prazer de 
trabalhar com a liberdade do 
formato de Curta”. Mas, a par de 
autores que o festival vai seguindo 
de perto, outros há que são nomes 
completamente desconhecidos 
e que fazem uma primeira ou 
segunda obra em curta, havendo 
este cruzamento de cineastas e 
obras de várias proveniências.

“Este ano, por vários motivos, 
o ano em si e o próprio 
prolongamento que permitiu, 
embora em formato online, que 
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festivais como Cannes, agora 
Veneza em presencial e, um 
pouco antes, Locarno, permitiu 
que chegassem mais obras, o que 
acabou por levar a que tenhamos 
este ano uma das competições 
internacionais e nacionais, das 
mais fortes dos últimos anos.” 

competição nacional: 
destaques
Feliz e confiante na seleção para 
a competição nacional, Nuno 
Rodrigues refere os diversos 
regressos, como é o caso de 
“Sandro Aguilar, que passou 19 

filmes ao longo da história do 
curtas, entre curtas e longas; 
antigos vencedores e premiados, 
como o João Rosa, que já venceu o 
Curtas e que agora traz um novo 
filme «Catavento»; a Alexandra 
Ramires, que já esteve em 
competição com outras animações 
e regressa ao Curtas com «Elo»; 
a Cláudia Varejão, que esteve 
nas primeiras edições e traz «O 
Ofício da Ilusão»; e Filipa César, 
que regressa ao formato depois de 
vencer o prémio da Nacional e da 
Internacional. Temos aqui uma 
relação muito forte com autores 
que fazem parte da história do 

Curtas e que são já figuras de 
relevo no cinema português, com 
grande expressão internacional.” 
Mas existem, igualmente, novos 
valores, dignos de referência para 
o mesmo responsável: “Denise 
Fernandes com «Nha Mila, Nha 
Mila», um filme que estreou há 
um mês em Locarno; outros 
autores, como Eduardo Brito, 
que já apresentou anteriormente 
duas curtas em Vila do Conde”. As 
obras presentes nesta seção são 
maioritariamente de ficção, mas 
não faltam o documentário e a 
animação.
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Outro motivo de orgulho para 
a direção do festival é o facto 
de todos os filmes que passam 
no Curtas fazerem a sua estreia 
nacional e alguns deles surgirem 
em estreia mundial. 

outros destaques
O programa Da Curta à Longa, 
espaço em que o festival 
acompanha alguns dos 
realizadores que já passaram por 
Vila do Conde e que apresentam 
os seus novos projetos, inclui 
o filme de abertura, «Casa das 
Antiguidades» do brasileiro João 
Paulo Miranda, que estreia a sua 

primeira longa-metragem, e que 
teve a sua estreia na versão online 
de Cannes e foi um dos filmes 
da competição, assim como em 
San Sebastian e Toronto, e é um 
valor forte e emergentes do novo 
cinema brasileiro. Já «First Cow», 
da americana Kelly Reichardt, 
que se estreou em Berlim e que 
não teve estreia em sala em 
Portugal, foi o filme escolhido 
para o segundo dia. “A Kelly, que 
foi alvo de uma retrospetiva há 
cerca de cinco anos, é uma cineasta 
que temos vindo a acompanhar 
do cinema norte-americano e que 
nos interessa muito”, justifica o 

diretor. O festival será, ainda, 
palco da primeira versão de «O 
Sentido da Vida», de Miguel 
Gonçalves Mendes, que está ainda 
sob a forma de projeto. “O Miguel 
já tinha tido umas curtas em 
competição no festival e regressa 
com um projeto muito ambicioso 
que está a desenvolver e que ainda 
não está pronto, mas também aqui 
há uma ligação a Vila do Conde, 
com algumas situações rodadas 
em Vila do Conde e estando a 
base do filme centrada  numa 
doença que tem um epicentro 
aqui em  Vila do Conde. Vamos 
passar uma parte desse primeiro 
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episódio. Também em estreia, 
temos a longa do Rodrigo Areias, 
«Vencidos da Vida», que tem como 
base um conjunto de curtas, uma 
experiência que alguns cineastas já 
experimentaram e que a partir do 
seu trabalho em curtas produzem 
uma versão longa, criando um 
novo objeto. «Vencidos da Vida» 
terá estreia nas salas portuguesas 
mais à frente.”

Por fim, o foco em Isaki Lacuesta, 
considerado pelo mesmo 
responsável como “um cineasta 
muito importante do cinema 
atual espanhol, que trabalha em 
formatos híbridos, ora de ficção ou 

documentais, projetos com uma 
tendência mais experimental, 
e que é um autor que se liga 
regularmente a outros territórios, 
como a apresentação de obras em 
museus ou galerias, e que cruza 
o seu trabalho com áreas como 
a música e a performance, e ao 
mesmo tempo tem uma obra muito 
consistente na longa e na curta-
metragem. Isaki Lacuesta terá 
exposição na galeria Solar, para a 
qual desenvolveu duas peças novas 
que vão ser apresentadas pela 
primeira vez em galeria, a par de 
outras que foram pensadas para 
exposições importantes nos dois 
últimos anos.” 

o futuro 
A viagem e cruzamento entre 
povos e culturas, com filmes 
provenientes maioritariamente da 
Europa, mas que, mesmo assim, 
não deixam de dizer respeito 
ao mundo atual, são os grandes 
protagonistas desta edição do 
Curtas. Devido ao que o mundo 
viveu, e está a viver, este ano, 
novos esforços foram feitos, 
e reinventar-se e não desistir 
foram algumas das premissas 
mais importantes dos festivas 
de cinema. Assim, e de acordo 
com Nuno Rodrigues, o olhar das 
pessoas e do público em relação ao 
cinema vai estar ainda mais atento 

C U R T A S
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e sensível a esse tipo de questões, 
e não deixa de ser curioso alguns 
novos fenómenos que estão a 
surgir na exibição em sala e na sala 
comercial. “Temos um fenómeno 
do cinema dito mais mainstream e 
comercial que está com dificuldade 
em impor-se junto do seu público 
e, curiosamente, em algumas com 
programação alternativa, mostras 
e retrospetivas estão a ter um 
relativo sucesso  porque as pessoas 
estão mais atentas; ficámos 
fechados em casa, começámos 
a olhar para as coisas de outra 
forma; as pessoas começaram a 
fazer coisas no seu circuito e nas 
zonas onde residem, a ver coisas 

que antes não prestavam atenção 
e, por isso, em relação ao cinema 
vamos habituar-nos a ver melhor 
determinadas coisas e ater mais 
atenção a um tipo de cinema de 
autor que muitas vezes se chama 
de flow cinema”, refere um dos 
diretores do Curtas.  
“Estamos ansiosos por dar início 
ao evento, por torná-lo possível, 
por levar ao encontro do público 
todo este esforço e estes novos 
desafios, acreditando que, dentro 
das limitações – porque sabemos 
que as salas estarão a metade com 
as regras de segurança –, com as 
opções que criámos, quer a nível 
presencial, com a Competição 

Nacional a viajar pelo país, assim 
como a versão online, vamos ter 
um festival de sucesso. No entanto, 
sabemos que o fundamental é 
que exista, que as pessoas se 
sintam seguras e felizes com o 
que vão ver e certamente que até 
lá continuaremos a dar o melhor 
de nós e esperamos que o público 
também, e que aqueles que estão 
habituados a vir a Vila do Conde 
adiram ao festival nas condições 
que é possível neste momento”, 
conclui Nuno Rodrigues.  
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Todas as trilhas do épico no cinema, na consolidação 
da História como uma instância de entendimento das 
relações afetivas, levam a Akira Kurosawa. Mas o seu 
microcosmo moral de resiliências (um dos assuntos 
fundamentais dos seus filmes) vai além das Katanas 
bêbadas de sangue a paredes meias com uma lógica 
intimista, com uma lógica de deveres e disciplinas a 
serem seguidas no fio da navalha. “Tenho a sensação 
de que todos os meus filmes tratam do mesmo tema”, 
refletiu o diretor em entrevista ao especialista em 
cultura japonesa Donald Richie. “Se eu fosse buscar 
esse tema, eu diria que é uma pergunta: ‘Porque os seres 
humanos têm tanta dificuldade de serem mais felizes 
quando estão juntos? Por que pessoas precisam de 
mentiras para parecerem melhores do que são de facto’”. 

Passaram-se duas décadas desde que o homem que abriu 
as portas do cinema japonês para o Ocidente, ao lado de 
Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi e Mikio Naruse, serenou: 
Akira Kurosawa  faleceu a 6 de setembro de 1998 – ali 
o diretor encerrou a sua travessia física, iconográfica, 
onírica pela vida. Mas o seu legado de pérolas – a 
maioria ligada a dilemas morais – ficou e ainda serve 
de farol ao Audiovisual, sobretudo quando o assunto 
é narrativa épica, multiprespectivismo e samurais, a 
classe profissional (guerreira) que sua obra celebrizou. 
Era apelidado de “O Homem Vento”, pela leveza que 
imprimia nos seus planos, até nos mais violentos, e, mais 
frequentemente, de O Imperador, pelo tom coloquial 
que dirigia os sets. Como se esquecer de «Yojimbo - O 
Invencível», com o seu arlequim de espada em punho? E 

O SAMURAI DAS TELAS
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A FORTALEZA ESCONDIDA



como não incluir «Trono de Sangue», a sua releitura de 
“Macbeth”, entre as maiores adaptações de Shakespeare 
para as telas? Como não estudar um cineasta que uniu de 
modo harmónico a tão debatida noção de “autoralidade” 
com fartas bilheterias, tornando-se um “realizador 
autor” que foi sinónimo de cadeiras lotadas por salas de 
exibição em todo o mundo? Cada pergunta dessa é um 
feito dele. São 20 anos de ausências e de saudade, um 
hiato que clama por uma revisão crítica.    

“Com um bom argumento, um bom realizador pode 
produzir uma obra de arte. Com o mesmo argumento, um 
realizador medíocre pode produzir um filme aturável. 
Mas, com um argumento ruim nem um bom realizador 

consegue fazer um filme digno. Para que se realize, na 
tela, uma expressão verdadeiramente cinematográfica, 
a câmara e o microfone devem ser capazes de atravessar 
tanto o fogo como a água. O roteiro deve ser algo que 
tem o poder de fazer isso”, dizia Akira Kurosawa.

Qualquer retrospectiva Kurosawa precisa ter 
«Rashomon» («Às Portas do Inferno»), filme vencedor 
do Leão de Ouro do Festival de Veneza 1951, iniciando 
a consagração internacional dele, com prestígio de 
crítica e sucesso de público. Uma boa seleção da sua 
trajetória deve-se debruçar pelo período samurai da 
sua filmografia explorando as diferentes leituras que 

@ cartazes com design de Catarina Sampaio
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ele fez de espadachins andarilhos do Japão feudal e de 
lordes guerreiros da sua pátria. Incluem-se aí o thriller 
medieval “Sanjuro” (1962); “A fortaleza escondida”, 
pelo qual ele ganhou o prémio de Melhor Diretor no 
Festival de Berlim, em 1959; e o fenómeno popular “Os 
sete samurais”, vencedor do Leão de Prata em Veneza, 
em 1954, e indicado aos Oscars de Direção de Arte e 
Figurino. 

É necessário um aplauso especial para “Mandadayo” 
(1993). Com ele, a revisão estética de sua carreira dá um 
salto no tempo, até os anos 1990, para acompanhar o 
Imperador em seu canto de cisne, seu filme final, que 
abre mão de katanas encharcadas de coágulos para 

acompanhar o outono da existência de um educador. É 
quase uma carta-testamento ou uma metáfora de uma 
vida de glórias e de muita luta, em prol da poesia da 
imagem. RODRIGO FONSECA

* O ciclo Sete Akira Kurosawa está em destaque no 
Cinema Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, 
no Porto.
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The Last of Us Parte II marca o fim de 
uma gloriosa geração de videojogos, 
esta obra-prima da Sony Playstation 4 
reforça que um clássico será definido 
não só pelos gráficos como também por 
um poderoso e original storytelling, está 
dado o mote para a nova geração.  

JORGE PINTO

THE LAST OF US
PARTE II



sam horas a fio em mundos e de-
safios imaginários nas consolas.

The Last of Us Parte II da Playsta-
tion 4 é um exemplo da evolução 
e maturidade dos videojogos que 
rivaliza com o melhor do que se 
faz atualmente no cinema ou na 
televisão. É também um caso sé-
rio em termos de estudo da vio-
lência e das emoções mais negras. 
É um confronto com a própria 

A perceção que o grande pú-
blico tem dos videojogos 
passa muito pela ideia que 
os jogos são uma brincadeira 
para crianças ou jovens adul-
tos, mas no seio da comuni-
dade há muito que os jogos 
evoluíram juntamente com a 
primeira geração de gamers 
e criadores. Atualmente, são 
pais, senão já avós, que se 
juntam aos mais novos e pas-

UMA NOVA DE DIMENSÃO

HISTÓRIA

Cinco anos após os eventos 
de The Last of Us, Ellie motiva-
da por uma vingança pessoal, 
após um rude golpe que abana 
o seu mundo, é forçada a fazer 
uma nova incursão por uma 
América pós-apocalíptica.T
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raiva e sentimentos de injustiça, 
é, acima de tudo, o dispositivo 
de análise de um acontecimento 
trágico observando-o, neste caso 
jogando-o, sobre prismas radi-
calmente opostos. O que pode 
ser para uma personagem um 
momento de salvação, no caso de 
Ellie, é para outra personagem 
um momento de desgraça, no 
caso de Abby. Nessa interseção 
construiu-se a história que mar-

ca um dos pontos mais altos da 
rica história da Playstation neste 
imperdível The Last of Us Parte II. 
Em termos narrativos vivemos 
horas de alta tensão e violência 
mas também de compaixão, amor 
e carinho.

Os argumentistas Neil Drukman 
e Halley Gross, da Naughty Dog, 
construíram uma narrativa cere-
bral e surpreendente. A evolução 

da ação acompanha o crescendo 
dramático à medida que a histó-
ria atinge o seu clímax com a ação 
atingindo igualmente os seus 
píncaros em sequências inesque-
cíveis, como escalar o interior de 
um arranha-céus pejado de infe-
tados, andar nas nuvens entre os 
arranha-céus de Seattle ou uma 
guerra civil numa ilha onde a be-
leza e o pior da humanidade an-
dam lado a lado.       
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O ponto de partida de The Last of Us 
Parte II são duas anti-heroinas, e o 
primeiro palco dos acontecimentos é a 
comunidade de Jackson (Wyoming), 
no noroeste dos Estados Unidos. Ellie 
(voz de Ashley Johnson, a bela atriz 
da série «Blindspot») já não é uma 
criança inocente, depois de atraves-
sar a América com Joel (voz do vete-
raníssimo Troy Baker). Encontramos 
os heróis na comunidade de Jackson 
no noroeste dos Estados Unidos, Ellie 
cresceu e com ela o cinismo com as 
marcas da relação fraturada com Joel 
após as revelações dos acontecimen-
tos passados. Ellie é uma jovem que 
tem de viver com o peso da culpa, 
leia-se, a sua imunidade aos mortos-
-vivos. Ela poderia ser a tábua de sal-
vação para a humanidade mas esta 
nunca foi colocada à prova pois Joe 
sabia que para descobrir a cura Ellie 
pagaria o preço com a sua vida. Às 
portas de Jackson chega Abby (voz de 
Laura Bailey), e isso leva-nos ao lado B 
de The Last of Us Parte II, esta persona-
gem obtém a sua vingança após ironi-
camente ser salva por Joel momentos 
antes quando estava a ser perseguida 
por uma horda de infetados. Abby e os 
seus parceiros assassinam Joel na pre-
sença de Ellie que, apesar de poupada, 
fica atormentada pela perda da sua 
figura paternal. Ellie procura vingar-
-se da atrocidade cometida por Abby 
e companhia numa viagem que a vai 
levar até Seattle. 

É perverso o que Neil Drukman, cria-
dor e realizador do jogo, fez com as 
mentes dos jogadores. Na primeira 
metade do jogo dirigimos as ações 
de Ellie, com uma aura de raiva em 
estado puro, a personagem persegue 
pelas ruínas de Seattle os autores do 
assassinato de Joel. Na segunda me-
tade do jogo, surpreendentemente, 
comandamos as ações de Abby, algo 
que já tinha acontecido no prelúdio 
do jogo em Jackson. Garanto que após 
umas valentes horas a jogar na pele 
de Ellie na sua vendetta não é uma 
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tarefa fácil pegarmos na personagem 
de Abby, essa dinâmica força o joga-
dor a compreender as motivações na 
engrenagem de cada personagem. Re-
velar as motivações de Abby é revelar 
segredos, a experiência de jogo e as re-
velações devem ser desfrutadas e pre-
senciadas pelos próprios jogadores em 
incríveis volte-faces da evolução da 
narrativa onde tudo é descrito entre 
flashbacks jogáveis e intimistas e cut 
scenes onde as motivações dos perso-
nagens adquirem a sua razão de ser.  

A viagem de Ellie até Seattle é feita 
com a namorada de Ellie, Dina (voz 
de Shannon Woodward). Dina acaba 
por revelar que está grávida e sai de 
cena para dar lugar a Jesse (Stephen 
Chang), outro companheiro de Ja-
ckson que procura o irmão de Joel 
que também anseia por justiça em 
Seattle. Há muita dinâmica com os 
companheiros de viagem e essa cum-
plicidade produz muitos resultados. A 
mecânica de jogo não se alterou, sur-
gem novos obstáculos que podem ser 
contornados com maior ou menor di-
ficuldade. A experiência de exploração 
dos cenários permite amealhar armas 
e itens que incrementam as armas. 
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No cânone em torno dos mortos-vi-
vos – já dos tempos de George Rome-
ro (para não recuar aos primórdios 
do cinema mudo) –, eles são mortí-
feros mas usualmente são também 
vítimas das circunstâncias. Dentro 
desse mesmo paradigma, são invaria-
velmente os sobreviventes humanos 
que se transformam nas criaturas 
mais cruéis e impiedosas à face da 
Terra. Isso não é exceção em The Last 
of Us Parte II. Descobrimos que a luta 
pela sobrevivência perante os infeta-
dos dá lugar a um clima de guerra civil 

entre a WLF (Washington Liberation 
Front), uma milícia originária dos 
Fireflies do primeiro jogo, e os Sera-
fitas, uma seita que considera que os 
infetados são uma consequência da 
corrupção da humanidade. Nessa di-
nâmica há uma vez mais mérito dos 
argumentistas, no mesmo modo que 
vamos entender a dualidade entre 
Ellie e Abby aqui também percebemos 
as razões da existência da WLF e os 
Serafitas. Na metade do jogo com Ellie 
temos mais WLF e com Abby vamos 
perceber melhor as motivações dos 

Serafitas quando esta é salva por Yara 
e Lev, dois irmãos serafitas que são 
considerados apóstatas. 

Devemos confessar que as primeiras 
horas de jogo são rotineiras, é uma 
questão de retirarmos a ferrugem dos 
dedos e de nos habituarmos nova-
mente aos procedimentos de The Last 
of Us, exceção para a revelação de um 
novo inimigo, os bloaters. 

O estúdio Naughty Dog, que desenvol-
veu este exclusivo para a Sony Playsta-T
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tion 4, fez um trabalho irrepreensível 
em termos de design de ambientes e 
atmosferas trabalhando os mesmos 
para acompanhar as emoções dos 
momentos, seja no envolvente jogo de 
cores e até mesmo as condições clima-
téricas. Por exemplo, as maiores cenas 
de consumação de vingança no jogo 
acompanham a fúria dos elementos 
climatéricos. O prelúdio em Jackson, 
com as belíssimas sequências de in-
verno, assume contornos clássicos.

As localizações do jogo são primoro-

sas, a realização pertenceu à dupla 
Anthony Newman e Kurt Margenau, 
num exercício da arte de transformar 
o que é belo em ruína, Seattle assu-
me-se como o pano de fundo na es-
magadora maioria do jogo. A Naughty 
Dog esmerou-se para criar cenários 
verosímeis e imersivos, excetuando 
evidentemente os sinais de degrada-
ção pós-apocalipse. Recordamos que o 
jogo não é um open world, embora a di-
mensão dos cenários possa levar-nos a 
essa conclusão levando desta forma os 
jogadores a explorar exaustivamente 

as diferentes áreas em redor dos per-
sonagens. As ruas, avenidas e as vias 
rápidas de Seattle foram retratadas ao 
mais ínfimo detalhe como vários edi-
fícios icónicos da cidade como a sede 
de um banco, o tribunal e a biblioteca. 
Um dos cenários mais interessantes 
do jogo é o quartel-general da WLF, 
no estádio CenturyLink Field, a casa 
dos Seattle Seahawks da NFL é trans-
formado no jogo numa caserna gi-
gante, que além de uma zona de tiro 
inclui hortas urbanas nas bancadas e 
zonas de criação de animais no relva-
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do, é neste local onde conhecemos o 
companheiro canino de Abby. Há ou-
tras localizações que são igualmente 
cenários magníficos, como o aquário 
da cidade, um cinema antigo (local 
de refúgio de Ellie), o hospital e a es-
tação de televisão entre outros pontos 
de passagem que também deixam a 
sua marca nos jogadores. No término 
do jogo também temos a Califórnia e 
Santa Barbara a dar o ar da sua graça 
e pelo meio há flashbacks em Jackson 
e Salt Lake City. O dispositivo de ter-
mos duas partes da mesma história 
permite-nos passar por alguns locais 
de ação na perspetiva de Ellie e depois 

de Abby, veja-se as sequências que se 
desenrolam no hospital, o ground 
zero da pandemia, é também o local 
do confronto com o pior inimigo do 
jogo, o rat king...  
  
A edição desta sequela da Naughty 
Dog também teve o mérito de possi-
bilitar ao máximo a acessibilidade a 
todos; os players nacionais tiveram a 
possibilidade de jogar The Last of Us 
Parte II com as vozes originais, po-
dendo acompanhar todo o trabalho e 
a emoção do elenco de vozes em per-
sonagens que têm de expressar todo 
o dramatismo em torno da história. 

É uma tendência que deveria ser mais 
vezes repetida. O trabalho dos atores 
foi excepcional com particular des-
taque para o desempenho de Ashley 
Johnson que exprime toda a com-
plexidade do papel de Ellie, alguém 
que há muito perdeu a sua inocência, 
tornando-se nesta sequela uma an-
ti-heroína, consumida pelo desejo de 
vingança e o stress pós-traumático 
quando estava a iniciar uma relação 
amorosa num regresso à “normalida-
de”.

Os sons mais etéreos que acompa-
nham, na maioria das vezes, a viagem T
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a solo dos personagens pertencem a 
Gustavo Santaolalla que conquistou 
o reconhecimento mundial com «O 
Segredo de Brokeback Mountain» e 
que voltou ao universo de The Last of 
Us para gravar novamente uma trilha 
perfeita que se coaduna com os mo-
mentos onde os sentimentos de isola-
mento e tristeza vêm à superfície.  
É fácil rotular The Last of Us Parte II 
como um mero exercício de sangue 
e violência, mas esta arrepiante his-
tória de vingança demonstra que à 
medida que vamos crescendo no jogo 
vamo-nos apercebendo que estamos 
a percorrer duplamente uma jornada 

de redenção de personagens antagó-
nicos que saltam para as nossas mãos 
forçando-nos a compreender os dois 
lados da mesma história e, de certo 
modo, saber que para (co)existir é pre-
ciso saber perdoar num mundo onde 
todas as ações têm consequências.  
The Last of Us Parte II é um clássico 
instantâneo.
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Death Stranding é um título que obteve, 
para milhares de jogadores, uma 
segunda oportunidade aquando da 
propagação da pandemia global COVID 
19 e, no momento em que escrevemos 
esta crítica, o jogo encontra-se a um 
preço mais acessível após um ano da 
sua estreia. Death Stranding vale cada 
cêntimo do nosso investimento.  

JORGE PINTO

DEATH
STRANDING



mensagem atual em tempos de 
mudança e distanciamento forçado 
das pessoas. Um segundo olhar 
chegou para nos convencer e deixar-
nos absolutamente fascinados pela 
mensagem e dinâmica do jogo.
 
A história desenrola-se num futuro 
distópico, os Estados Unidos da 
América são um país arrasado por 
uma maré de morte que destruiu 
cidades e dispersou os poucos 
sobreviventes do cataclismo em 
pequenas bolsas populacionais. 
As almas dos mortos estão presas 

A ODISSEIA DE 
HIDEO KOJIMA

Death Stranding é muito mais 
do que um jogo, é um estado de 
alma. Dá à costa com um pedigree 
elevadíssimo, é o primeiro título 
da Kojima Productions do estúdio 
recém-formado pelo aclamado 
autor nipónico Hideo Kojima. Após 
se afastar da Konami, o autor é 
sobejamente conceituado pela série 
Metal Gear Solid. Death Stranding 
inclui uma narrativa sci-fi com uma 

HISTÓRIA

O estafeta Sam Porter deve via-
jar pela terra de ninguém e re-
conectar as cidades-estados da 
América formadas depois que 
um misterioso evento apoca-
líptico apelidado da 'morte en-
calhada' ter deixado o mundo 
em ruínas e atormentado por 
criaturas sobrenaturais.D
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entre a Terra e o além, o título do 
jogo, Death Stranding, evoca isso 
mesmo, a “Morte Encalhada”. O 
anti-herói da nossa história, Sam 
Porter Bridges, é francamente bem 
interpretado por Norman Reedus 
através da voz e do motion capture, 
o ator ganhou fama mundial no 
papel de Daryl no fenómeno de 
televisão da AMC «The Walking 
Dead». O seu personagem neste 
jogo é um anti-herói (à semelhança 
de Daryl) que não quer nada com a 
sociedade e é apenas motivado pela 
possibilidade de salvar alguém que 

ama e que perdeu. Assim, ele enceta 
uma viagem titânica, dá corda aos 
sapatos (neste caso botas) para 
atravessar os Estados Unidos de 
costa a costa para criar a união e 
parar o cataclismo final. Às portas 
da extinção, a principal tarefa do 
jogador é unir e trazer o melhor 
das pessoas em tempos de medo e 
incerteza. O jogo lançado em finais 
de 2019 assume-se no presente 
como uma metáfora e premonição 
para os tempos em que vivemos. A 
solidão é uma constante na meia 
centena de missões que teremos de 

cumprir para unir a nova América 
e deslindar uma série de segredos 
que constituem uma grandiosa 
narrativa com vários pontos de 
interesse.
 
Sam Porter Bridges é um estafeta 
altamente especializado. Com a 
destruição dos EUA, as estradas 
são escassas e estão parcialmente 
intransitáveis. O terreno onde 
se desenrola a ação é demasiado 
acidentado para a utilização de 
veículos de transporte, as motas e 
os carros existem e, em momentos, 
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provam a sua utilidade mas a 
esmagadora maioria das missões 
fazem-se a pé, com algumas 
notáveis exceções para o final do 
jogo. 

O jogador, na pele do nosso 
protagonista, arranca para a 
memorável aventura praticamente 
de mãos nuas, tem um fato e umas 
botas calçadas, à medida que vamos 
cumprindo as entregas/tarefas 
nas várias bolsas de sobreviventes 
e pesquisadores, estes estão 
confinados para se protegerem dos 
vários cataclismos que assolam 
os Estados Unidos. Ao longo 

desta odisseia vamos elevando o 
nosso estatuto de estafeta graças 
à boa qualidade das entregas, 
por exemplo, entregar itens 
rapidamente e sem danos permite 
o acesso a novos materiais e 
gadgets que fazem toda a diferença 
para o desfecho das missões. A 
sobrevivência do protagonista é 
posta à prova, a maior ameaça está 
relacionada no desafio da própria 
natureza, as montanhas, os rios, o 
terreno irregular, os ventos e a neve 
são obstáculos que impõe respeito e 
merecem a nossa melhor estratégia 
e paciência. 

Durante as missões também 
somos confrontados com “terras 
de ninguém”, vastos terrenos 
desolados que foram destruídos por 
uma espécie de evento nuclear onde 
tudo se encontra aniquilado à sua 
volta, restando apenas a destruição 
e os mortos-vivos sobre a forma de 
almas perdidas que estão presas 
entre a realidade e a eternidade 
e são conhecidas como EP ś. Sam 
também tem a capacidade de 
regressar à vida em caso de morte, 
é considerado um repatriado, é 
uma bênção e uma maldição para o 
personagem, quando se confronta 
com as EP ś além da possibilidade D
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de batermos a bota podemos ser 
confrontados com seres mitológicos 
que surgem em cena. No desenrolar 
do jogo todos estes eventos são 
devidamente revelados através do 
contacto com outros personagens 
que vão acrescentado pistas. Estes 
antagonistas, ao longo do jogo, 
também assumem outra perspetiva 
e são encarados de outra forma 
pelo nosso olhar com a revelação 
da verdade por detrás da sua 
existência. 

Sam possuí um registo central, 
um terminal, onde pode verificar e 
gerir a carga que transporta, aceder 

a informações como o estado do 
tempo e fundamentalmente as 
missões, os objetivos e o terreno 
que terá de cruzar. O jogo, 
seguindo a sua narrativa de união, 
permite a evolução do gameplay 
em comunidade, vamos tendo 
informações de outros jogadores 
através de avisos de perigo nas 
rotas que percorremos mas também 
a criação de locais de abrigo, 
caixas postais que nos permitem 
guardar mantimentos, apetrechos 
deixados em locais estratégicos 
como cordas de escalada ou escadas 
que nos facilitam as espinhosas 
travessias. Além das EPs os outros 

antagonistas são denominados por 
mulas, são “animais” teimosos mais 
especificamente gangs viciados 
em materiais transportados por 
estafetas como Sam. À medida 
que o jogo vai progredindo as 
mulas tornam-se mais letais e 
apetrechadas com sensores e armas 
que conseguem “cheirar” à distância 
a carga dos estafetas como Sam e 
atacam-nos de forma implacável, 
fugir não é só uma opção, é a nossa 
única escolha. 

O jogo é invariavelmente de cortar 
a respiração. Tem 15 níveis, sendo 
que o último nível – até melhor 
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opinião – é infinito, portanto em 
14 capítulos vamos conhecendo 
personagens que formam um 
enorme puzzle de ligações humanas 
ao criarmos uma rede entre as 
bolsas de sobreviventes e postos 
avançados que estão isolados e 
distribuídos pela América. É uma 
forma de progressão até ao objetivo 
de salvar a futura líder da América 
que está cativa de terroristas que 
acreditam que a destruição total 
é a melhor solução para todos os 
problemas. Pelo meio ainda temos 
uma narrativa que se desenrola 
noutro plano existencial e levantar 
o véu sobre a mesma é criar um 
desnecessário spoiler, podemos 

apenas dizer que está relacionado 
com um ser que Sam transporta 
consigo e pressente o perigo, o 
mesmo está relacionado com 
alguém que está preso entre dois 
mundos após um momento de 
cruel injustiça. Para conhecermos 
a verdade saltamos da América 
destruída para vários cenários 
de guerra onde confrontamos 
o personagem brilhantemente 
interpretado por Mads Mikkelsen. 

É evidente que ao longo do jogo 
temos momentos com excesso de 
açúcar para o nosso gosto, ou não 
seria este título criado por Hideo 
Kojima, mas o seu brilhantismo e 

a complexidade desta narrativa é 
de tal forma categórica que seria 
injusto arrasar esta criação devido 
a alguns momentos que saem da 
tragédia grega para o campo da 
telenovela; penso, contudo, que o 
jogo seria mais sólido sem estes 
lapsos que pecam pelo dramatismo 
em excesso. Esta criação de Hideo 
Kojima tem o bom-senso de não 
ser maniqueísta, não existem 
propriamente bons ou maus 
personagens, se tivermos o prazer 
de completar a jornada de cerca 
de 40 horas percebemos nas cut 
scenes finais (a última hora de 
jogo são praticamente animações) 
os profundos dilemas emocionais D
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das figuras que enriquecem esta 
narrativa. 

A par da história principal de Sam 
vão surgir em cena outras histórias 
interessantes que combinam a dor, 
o sentimento de perda, o amor 
de mãe, a vingança, a ambição e a 
loucura. A maioria destas histórias 
são interpretadas por nomes 
bem conhecidos dos amantes da 
sétima arte, atores e realizadores 
conhecidos deram corpo e voz 
às principais estrelas. Além dos 
referidos Norman Reedus e Mads 
Mikkelsen, temos a presença 
(sempre voz e motion capture) de 
Léa Seydoux, que é igualmente 

uma personagem principal que 
rivaliza com os nomes já citados 
na sua profundidade dramática e 
empenho na figura que interpreta. 
Também encontramos a presença 
de dois realizadores que só dão o 
corpo ao manifesto, as vozes são 
interpretadas por outros actores. 
É esse o caso de Guillermo del 
Toro e Nicolas Winding Refn no 
papel de personagens chave na 
história, respetivamente Deadman 
e Heartman. Ainda de referir a 
presença no elenco de Margaret 
Qualley num duplo papel das 
gémeas Mãe e Lockne, outra boa 
interpretação num fio narrativo 
com várias faces, a tragédia, o 

renascimento e a esperança. 
O último dos destaques de 
interpretação é para Troy Baker, 
que é uma espécie de all star do 
mundo do motion capture nos 
videojogos, tem uma qualidade 
impressionante e não deixa os seus 
créditos por mãos alheias no papel 
do vilão Higgs.

O cenário de fundo para este jogo 
foi a belíssima Islândia que fornece 
as paisagens de perder de vista 
de Death Stranding. Outra nota 
vai para a curiosa orquestração 
de Ludvig Forssell, o habitual 
compositor de Hideo Kojima, que 
criou sons espaciais com conta, 

 105METROPOLIS OUTUBRO 2020



8 A 21 out

Lisboa
14 A 18 out

ALMADA
15, 17 e 18 out

OEIRAS
21 A 24 out

COIMBRA
26 OUT A 4 NOV

PORTO
@festadocinemafrances

www.festadocinemafrances.com

APRESENTADA POR

APOIOS DIVULGAÇÃO APOIOS MÍDIAAPOIOS

REVISTA OFICIAL

PARCEIROS PARCEIROS INSTITUCIONAIS

CO-PRODUÇÃO

PARCERIA ESTRATÉGICA

TRANSPORTADORA OFICIAL

peso e medida que enquadram o 
sentimento de frieza, isolamento e 
o inesperado da ação criando mais 
uma bela e essencial camada de 
entendimento ao jogo. No lado mais 
zen, ficam as músicas de artistas 
como Low Roar, Chvrches, Major 
Lazer & Khalid entre outros que 
procuram transmitir através dos 
seus temas momentos de conforto 
e calma.    

Uma das queixas que escutamos 
de vários jogadores no passado, 
antes da pandemia COVID 19, foi 
o facto do jogo ser “aborrecido”, 
que a única coisa que fazíamos era 
andar de um lado para o outro… 
O que descobrimos é uma espécie 
de exercício zen com o tempo e o 
espaço no mundo virtual criado 
pela consola Playstation 4, somos 
transportados para uma missão 
que leva o personagem e o próprio 
jogador a confrontar-se com a sua 
existência que longe do quotidiano 
nos força a outros ritmos e outras 
escolhas, daí sublinharmos que 
Death Stranding adquire outra 
ressonância neste novo mundo.

Hideo Kojima voltou a demonstrar 
a sua criatividade, visão futurista 
e genialidade criando uma das 
melhores obras da consola Sony 
Playstation. Será para sempre 
um título que irá dividir opiniões 
mas para todos aqueles que terão 
a oportunidade e paciência de 
completar esta narrativa futurista 
vão poder encontrar uma história e 
sensações que tão cedo não vão sair 
da nossa memória. Death Stranding 
é um jogo sublime.D
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SÉRIES
SURPRESAS EM TEMPO

DE CONFINAMENTO 

Viveram-se tempos estranhos nos 
últimos meses. A pandemia da Covid 
19 provocou mudanças cruciais e 
alterou de forma brutal as rotinas, 
levando as pessoas para casa. Se 
o cinema parou, e muitas estreias 
receberam adiamentos ou bilhetes 
diretos para os videoclubes, a 
realidade da televisão e do streaming 
foi bem diferente.
É certo que o vírus motivou alterações 
nalgumas estreias e gravações, mas, no 
geral, todos mantiveram o calendário 
previsto e, com as pessoas fechadas 
em casa e sem grandes possibilidades 
de lazer, o pequeno ecrã tornou-
se a nossa melhor companhia. 
Pelo caminho, somaram-se alguns 
lançamentos muito interessantes. A 
METROPOLIS destaca as melhores 
surpresas – em termos de séries 
inéditas – desde meados de março.

SARA QUELHAS





Atravessando cinco décadas, de 
1950 a 1991, «I Know This Much is 
True» traça uma história do passado 
norte-americano, a partir das vidas 
de dois irmãos gémeos: Dominick 
e Thomas Birdsey (Mark Ruffalo). 
Separados por apenas seis minutos, 
acabariam por nascer em anos dife-
rentes: Thomas a 31 de dezembro de 
’49 e Dominick a 1 de janeiro do ano 
seguinte. Mas há muito mais que os 
separa: Thomas teve desde cedo uma 
vida difícil, que se agravou progres-
sivamente e alterou para sempre a 
dinâmica familiar com o diagnósti-
co de esquizofrenia e outras doenças 
do foro psicológico.

I KNOW THIS MUCH IS TRUE
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O reflexo negro de Thomas e do pas-
sado familiar espelha-se também 
em Dominick, que teve igualmente 
uma vida difícil. Contudo, ao fazer-
se o comparativo, não é desde logo 
percetível o quão longe irá a narra-
tiva. Embora o papel de narrador 
aproxime o espectador, também 
funciona como uma ilusão, já que 
– ao contrário do que poderíamos 
pensar – não estamos na posse de 
toda a informação que Dom sabe.

Uma das melhores séries de 2020 
até ao momento, a minissérie ga-
nha muito com a interpretação 
bem conseguida de Ruffalo, que 

assume dois papéis distintos e, 
cada um à sua maneira, muito 
complexos. No entanto, todo o 
elenco é de alto nível; além das 
atrizes já mencionadas, encon-
tramos Kathryn Hahn, Archie 
Panjabi, Rosie O’Donnell, Rob 
Huebel, John Procaccino e Philip 
Ettinger, que dá vida aos jovens 
no fim da adolescência. Também 
Donnie e Rocco Masihi cumprem, 
próximo da perfeição, a versão 
dos protagonistas na infância. 
Trata-se da primeira série criada 
por Derek Cianfrance, responsá-
vel ainda pela realização dos seis 
episódios.
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LOVECRAFT COUNTRY

Numa história onde o pulp horror é 
quem mais ordena, Misha Green, Jor-
dan Peele e J.J. Abrams reimaginam 
a terrível alegoria do racismo na Amé-
rica. A ironia de «Lovecraft Country», 
inspirada pela obra que Matt Ruff 
publicou em 2016, começa logo no 
título. O escritor H. P. Lovecraft tor-
nou-se célebre por criar um estilo 
muito caraterístico de terror, fantás-
tico e cósmico, que ultrapassou, nos 
anos 20, os limites da imaginação. E 
com muitos, muitos monstros à mis-
tura. O estilo inspirou, ao longo de 
100 anos, um sem fim de autores, fil-
mes, séries e videojogos. Mas, à luz da 
atualidade, torna-se indispensável fa-
lar das motivações de Lovecraft: um 

homem racista, xenófobo e homofó-
bico, cujos monstros personificavam 
o seu próprio preconceito. Situada na 
América dos anos 50, racista, machis-
ta e corrupta, «Lovecraft Country» 
relata a aventura — tornada pesade-
lo — de Atticus Freeman (Jonathan 
Majors), um ex-veterano da Guerra da 
Coreia, rumo ao desconhecido, à pro-
cura do pai. Montrose (Michael Ken-
neth Williams), com quem mantinha 
uma relação distante, pede-lhe ajuda 
e chama-o até à misteriosa localidade 
de Ardham [Arkham, a uma letra de 
distância, era o palco de muitas das 
narrativas de H. P. Lovecraft]. Atti-
cus faz-se à estrada com o tio George 
(Courtney B. Vance), com uma car-

reira a ajudar afro-americanos a mo-
vimentarem-se pelos EUA, e Letitia 
(Jurnee Smollett). «Lovecraft Coun-
try» não é uma série óbvia. Os mons-
tros são um elemento importante, 
mas passam para segundo plano pe-
rante a quantidade de acontecimen-
tos que se sucedem, episódio após 
episódio. Embora haja uma Ordem, 
branca e ritualística, no epicentro da 
narrativa, as linhas secundárias por 
que seguem Atticus e companhia dão 
uma complexidade inesperada à his-
tória. Além disso, há um conjunto de 
objetos insuspeitos que contribuem 
para que este crescimento seja uma 
constante e, ao mesmo tempo, o ar-
gumento não perca o interesse.
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Muito ativo na rede social Twi-
tter, mesmo depois da eleição 
como Presidente dos EUA, Do-
nald Trump tem sido várias ve-
zes notícia por causa dos seus 
comentários – sejam de índole 
política ou não. Depois de men-
cionar uma frota espacial em 
2018, Trump voltou a tornar esta 
ideia viral quando apresentou o 
logo da “Space Force” já em ja-
neiro deste ano; tudo porque era 
muito parecido com o da Star-
fleet de Star Trek. Como se toda 
a situação não tivesse tendência 
para gerar alguma comédia, Ste-
ve Carell e Greg Daniels («The 

Office», «Parks and Recreation», 
«King of the Hill») tornaram a 
realidade ficção pela mão da Ne-
tflix.

Mark Naird (Steve Carell) come-
ça na mó de cima: como general 
“quatro estrelas”, um leque res-
trito que está à frente das princi-
pais forças militares do país. Com 
esperança de liderar a Air Force, 
Nair acaba, em vez disso, à frente 
da mais recente frota dos EUA, a 
Força Espacial. O objetivo é di-
reto e simples: “colocar botas na 
lua” e, quem sabe, talvez estas até 
sejam feitas em Portugal.

A grande força da série está no 
seu elenco, liderado por Carell.

A dupla formada com o Dr. 
Mallory (John Malkovich) é o 
principal atrativo da história, 
com os seus diálogos a alavanca-
rem o ritmo da ação e a traçarem 
o perfil dos envolvidos. Além 
deles, «Space Force» conta com 
Jimmy O. Yang («Silicon Valley»), 
Lisa Kudrow («Friends«), Ben 
Schwartz (Parks and Recreation) 
e Noah Emmerich («The Ameri-
cans»); além da última homena-
gem a Fred Willard, aqui o pai do 
protagonista.

SPACE FORCE
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Assim como acontecia no filme 
de Yorgos Lanthimos, que valeu 
o Óscar de Melhor Atriz a Olivia 
Colman em 2019, «The Great» 
não se propõe a contar uma his-
tória absolutamente factual, 
nem sequer perto disso. A decla-
ração é feita desde logo na aber-
tura da série onde, por baixo do 
nome em letras garrafais, surge 
um asterisco: “ocasionalmente 
uma história verídica”.

Para quem preferir uma aborda-
gem mais perto da realidade, a 
HBO tem outra série no catálo-
go, protagonizada pela incrível 

Helen Mirren: «Catherine, The 
Great».

Nicholas e Elle Fanning, ago-
ra uma Catherine numa versão 
mais jovem, apresentam-se ao 
seu melhor nível. A personagem 
do primeiro é tão bizarra que 
funciona como a principal ferra-
menta para a comédia da série, 
ainda que muitas vezes somente 
por vergonha alheia.

Pouco fiel, muito impulsivo e to-
talmente ignorante da realidade 
do povo e da guerra, Peter (Hou-
lt) revela constantemente a sua 

imaturidade e incapacidade para 
liderar quem quer que seja.

Já Catherine, que se mostra 
muito inocente e romântica no 
início, começa a transformar-se 
e prepara a tomada do poder a 
qualquer custo – com vista a for-
talecer os direitos das mulheres 
e a defender os interesses da po-
pulação e do Exército.

THE GREAT
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Há em «Away» uma sensação cons-
tante (e inquietante) de finitude. 
Ao mesmo tempo, sobressai uma 
camada oposta e igualmente cruel: 
tudo o que é negativo prolonga-se. 
No tempo e no Espaço. Mais do 
que uma série de ficção científica, 
um género onde a Netflix tem sido 
feliz, «Away» é um soberbo drama 
humano. Uma surpresa agradável 
naquela que é a primeira criação 
autoral de Andrew Hinderaker, que 
conta no currículo com passagens 
pelos argumentos de «Penny Drea-
dful» e «Pure Genius».

Hilary Swank é Emma Green, a 
astronauta norte-americana que 

comanda uma missão mundial que 
tem como destino Marte. A sua 
equipa é composta por especialis-
tas de diferentes nacionalidades: 
Misha (Mark Ivanir), Ram (Ray 
Panthaki), Lu (Vivian Wu) e Kwesi 
(Ato Essandoh). Depois de vários 
anos a treinar em conjunto, o gru-
po parte para uma viagem de três 
anos – cujo regresso está longe de 
ser uma certeza.

Mais coração do que razão…
Vistos como heróis pela população 
em geral, os elementos deste quin-
teto espacial têm o “mito” descons-
truído aos olhos da família e ami-
gos. Num episódio piloto marcado 

por linhas temporais manipuladas 
para uma melhor contextualização 
da história, ecoa a efemeridade do 
presente e a dimensão assustado-
ra da distância. Para lá da missão 
no Espaço, há a vida individual e o 
drama “banal” que é estar longe das 
pessoas de quem mais gostamos; e 
perder o controlo.

É certo que esta descrição denota 
uma forte componente emocional 
da narrativa, mas, em vez de a en-
fraquecer, torna-a mais forte. A 
viagem a Marte ganha profundida-
de: à ciência junta-se a fragilidade 
humana e o peso das escolhas. As 
que são aceites pela família, como é 

AWAY… PARA MARTE
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o caso de Emma, e as que destroem 
laços, na situação de Misha. E, mes-
mo no primeiro caso, depressa se 
percebe que até essa força apresen-
tada como imbatível está presa por 
fios muito frágeis.

Matt (Josh Charles, The Good 
Wife), o marido de Emma, viu o 
sonho de ir a Marte desfeito por 
uma doença genética. Fica em Ter-
ra com a filha Lex (Talitha Eliana 
Bateman), uma adolescente que, de 
repente, se encontra no meio de um 
mundo grande demais para ser ca-
paz de o perceber. Já à distância, a 
capacidade de Emma corresponder 
ao que esperam dela em casa e no 

Espaço vai passando por altos e bai-
xos. Colocada em causa como líder, 
tem de se superar enquanto todo o 
mundo está a ver.

O facto de estarmos perante uma 
minissérie de 10 episódios permite 
uma complexidade que nos filmes 
do género chega muitas vezes ape-
nas subentendida (não há tempo 
para tudo). A empatia é trabalhada 
com afinco e detalhe e, apesar das 
pistas do argumento, existe espaço 
para surpresas. Com a bagagem que 
o grupo leva consigo, há também 
o desenvolvimento com episódios 
dedicados a cada um, repescando o 
passado e idealizando o futuro.

Com Hilary Swank a ser a estre-
la mais brilhante desta galáxia de 
luxo, «Away» sai reforçada sobretu-
do dos seus diálogos e do impulso 
que Emma dá aos acontecimentos.

Apesar da responsabilidade que 
transporta, o espectador vê mui-
tas vezes apenas a mãe, a esposa e 
uma pessoa insegura – ainda que 
determinada quando necessário. 
Alguém humano, sem laivos de 
heroína ou gestos mágicos dignos 
de um salvador (embora tenha os 
seus momentos), onde a distân-
cia entre o sucesso e o fracasso é 
somente um passo. Uma história 
contagiante.

UM DRAMA DO OUTRO MUNDO
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Drama pós-apocalíptico e distópi-
co, «Raised by Wolves» conta com 
a realização de Ridley Scott nos 
dois primeiros episódios. Trata-se 
possivelmente do lançamento mais 
sonante até à data no serviço HBO 
Max. Por cá, a HBO Portugal lan-
çou três episódios de uma só vez, 
focados na introdução do conflito 
que ocupa a primeira temporada da 
série criada por Aaron Guzikowski 
(o argumentista de «Raptadas» 
(2013)).

Dois androides, Mãe (Amanda 
Collin) e Pai (Abubakar Salim), são 
incumbidos de desenvolver vida 
humana num planeta distante, se-
gundo os princípios dos ateus. A 

Terra é uma memória distante, cujo 
eco do passado recupera a fatídica 
guerra entre os Mithraics — que 
acreditam em Soul (Alma) — e os 
não crentes. Pouco restou: os cren-
tes deslocam-se em naves que lem-
bram a “Arca de Noé”, enquanto 
os ateus optam por um transporte 
mais leve… e automatizado.

Se o projeto era bastante otimista, 
tudo muda com a morte sucessi-
va das crianças, até sobrar apenas 
uma, Campion (Jadon Holdswor-
th). Tal leva a que Pai decida contac-
tar os humanos, para que o jovem 
não fique entregue à sua sorte se os 
androides entrarem em falência. É 
então que tudo descamba.

Além do marketing com Ridley Sco-
tt, «Raised by Wolves» é aguardada 
com grande expetativa pelos fãs de 
«Vikings», que testemunham aqui 
o regresso — potencialmente feliz 
— de Travis Fimmel. No entanto, a 
dinamarquesa Amanda Collin, irre-
preensível no papel da Mãe, arris-
ca-se a roubar todas as atenções.

O sonho da maternidade 2.0
A problemática da emoção nas má-
quinas é uma questão quase tão 
antiga quanto o aparecimento de 
androides nas obras de ficção cien-
tífica. Bem executado em «Wes-
tworld», o conceito explorado por 
«Raised by Wolves» faz lembrar os 
momentos mais destrutivos da T2, 

RAISED BY WOLVES
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combinados com a imagética de 
obras como Alien ou Prometheus.
De argumento denso e cenas de 
ação bem executadas, nomeada-
mente nos flashbacks, a nova es-
treia da HBO Max tem os ingre-
dientes técnicos certos. O desafio 
está no lado da história. O argu-
mento denso e complexado coloca a 
exigência lá em cima, relativamen-
te à forma como vai ser explorado 
ao longo de 10 episódios. Será que 
as motivações da Mãe vão ser total-
mente percebidas? Quais os moldes 
que estão no passado desta nova 
realidade?

Outra dimensão muito interessan-
te na trama está ligada à guerra en-

tre religiosos e ateus. Divididos por 
ideais irreconciliáveis, os dois lados 
confrontam-se sem dó nem pieda-
de, com o lado mais carenciado e 
enfraquecido a armar crianças e os 
Mithraics a construírem androides 
aniquiladores, capazes de assassi-
nar qualquer pessoa em instantes. 
Também quem é merecedor de so-
breviver e tentar a sua sorte no Es-
paço levanta uma série de questões 
morais e sociais relevantes.

A razão não é dada imediatamen-
te a nenhum dos lados. Há o lado 
cego da crença, mas o ensino de 
uma comunidade baseada em prin-
cípios científicos e sem qualquer fé 
apresenta igualmente uma forte 

intransigência. A liberdade é um 
luxo, para já impossível de dimen-
sionar na distopia à boleia da Mãe e 
de uma falsa sensação de poder dos 
humanos.

Atendendo ao ritmo mais parado, a 
espaços, dos capítulos iniciais, não 
deixa de ser uma aposta interessan-
te da HBO lançá-los em simultâneo 
para evitar perdas de entusiasmo. 
Com os dados lançados, «Raised by 
Wolves» tem tudo para ser uma das 
boas surpresas da nova rentrée te-
levisiva (será que ainda faz sentido 
chamar assim à época que arranca 
em setembro?). É mesmo esperar 
para ver.

ANDROIDES NÃO SONHAM SÓ COM OVELHAS
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televisão por Guy Bart foi baseada 
na saga literária “Alex Rider” do 
autor britânico Anthony Horwitz, 
começou a ser publicada em 2000 
e conta com uma legião de fãs 
– o mais recente livro da série, 
o décimo terceiro, foi editado 
em 2020. A primeira temporada 
da série tem uma interessante 
cadência entre a ação e o drama, 
possui um sólido elenco e boas 
interpretações. Acreditamos que 
encha as medidas dos espetadores, 
preparem-se para emoções fortes 
no AXN com «Alex Ryder».
JORGE PINTO

A METROPOLIS esteve à conversa 
com o realizador austríaco 
Andreas Prochaska («Das Boot»), 
um dos responsáveis de «Alex 
Rider», a série de sucesso do 
canal AXN. «Alex Rider», que 
estreou no dia 17 de Setembro 
no AXN após uma passagem no 
AXN Now, é uma impressionante 
produção da Sony para televisão 
que está direcionada para todos 
os entusiastas de aventura, ação 
e espionagem com a preocupação 
de ter no seu seio personagens 
que despertam o interesse dos 
espetadores. A série criada para 
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Tenho o hábito de abrir as 
minhas entrevistas com 
a mesma questão, qual 
foi a primeira memória 
cinematográfica que o fez 
apaixonar por aquilo que faz?
ANDREAS PROCHASKA: Wow… 
[risos] penso que foi o «Cidade em 
Pânico» [«Wolfen» 1981] vi numa 
pequena cidade onde cresci, é 
um filme de terror realizado por 
Michael Wadleigh onde os lobos 
até são os bons da fita. Mas acima 
de tudo crescer numa cidade de 
província da Áustria e querer 
tornar-me num realizador de filmes 

foi como desejar ir à Lua.

Como se cruzou com este 
projeto? Criou o modelo ao 
dirigir os quatro primeiros 
episódios da série?   
A.P.: Obtive o argumento 
através do meu agente e 
desconhecia a saga literária. Li 
apenas o argumento do primeiro 
episódio e pensei que era 
porreiro, é um conceito audaz: 
uma história de crescimento 
de um jovem no mundo que 
se funde com o mundo da 
espionagem. Antes deste projeto 

rodei a série «Das Boot», uma 
história muito negra e exigente, 
um drama que decorre durante a 
Segunda Guerra Mundial. Depois 
disso estava à procura de um 
projeto com um tom mais suave e 
«Alex Rider» foi a parceira perfeita. 
  
Quais foram as principais 
escolhas na criação do estilo 
visual de «Alex Rider»? A série é 
muito dinâmica.
A.P.: Fui o responsável pelas 
escolhas visuais na série a nível 
de estilo e ritmo. O meu primeiro 
instinto foi criar o mais possível 
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um visual cinematográfico. 
Procurei sempre um sentimento 
de escala na escolha de cada 
localização e ao mesmo tempo 
quis representar um teenager em 
Londres caraterizada da forma 
mais autentica possível. Ao mesmo 
tempo, como sou austríaco, 
olhei para Londres com os meus 
pequenos olhos europeus. Eu 
cresci com séries como «A Família 
Bellamy» [1971-1975] e tinha uma 
perspetiva específica dos clichés 
ingleses, queria trabalhar com 
esses conceitos e simultaneamente 
seria importante ter uma 

perspetiva internacional desse 
ambiente britânico. Na minha 
mente estávamos a criar uma série 
para todo o mundo.  
  
Qual foi o principal desafio na 
adaptação da saga literária 
“Alex Rider” de Anthony 
Horwitz aos ecrãs? E a escolha 
de elementos do primeiro e 
saltar logo para o segundo 
livro na primeira temporada da 
série?   
A.P.: Em relação à combinação 
do primeiro e segundo livro foi 
uma escolha que já tinha sido 

feita antes de eu ter embarcado 
na série, o desafio que estava 
perante mim era ter material que 
foi criado para crianças, digamos 
de 12 anos, e torná-lo acessível 
para uma faixa de público mais 
abrangente de jovens adultos. Era 
importante não colidir com os fãs 
da série de livros, penso que a saga 
literária começou em 2000, por 
isso desejávamos que as pessoas 
que leram os livros quando eram 
jovens que agora pudessem 
apreciar a série e ao mesmo tempo 
gostaríamos que a série fosse 
acessível para um novo público. 
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Queríamos criar uma experiência 
para toda a família, por exemplo, 
um miúdo que agora esteja a ler os 
livros e pudesse ver juntamente 
com os pais a série e a mesma 
satisfizesse pais e filhos, esse foi 
o principal desafio: tornar a série 
acessível dos 12 aos 99.
 
Existe um grande equilíbrio 
entre o lado emocional e a ação 
no decurso desta série.
A.P.: Os aspetos mais importantes 
desta série são a história e os 
personagens, estou mesmo 
interessado nas coisas que se 

desenrolam entre as principais 
linhas narrativas. A nossa série 
não é propriamente diálogo/
ação, tentamos deixar as coisas 
respirarem e que estejam o mais 
próximo possível dos personagens, 
não vale a pena criar ação quando 
não existe conexão emocional 
aos personagens. Para mim 
foi extremamente importante 
trabalhar com o [protagonista da 
série] Otto Farrant na criação de 
uma figura que sentimos que é 
verosímil e ao mesmo tempo nos 
surpreende mas deixando de parte 
a ideia de criar um super-herói. 

Este protagonista é perfeitamente 
capaz de salvar alguém mas 
também pode-se magoar nesse 
processo, ele não é perfeito. Ao 
criarmos um personagem assim 
desenvolvemos uma conexão 
imediata com os espetadores.

Trabalho muito convincente 
do Otto Farrant, performance 
consistente, para mim foi uma 
revelação. Como preparou o 
trabalho subtil entre o drama 
e os stunts com um jovem ator 
como o Otto?
A.P.: Foi um longo processo para 

STEPHEN DILLANE 
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encontrar o ator certo para este 
papel. O Otto Farrant é bastante 
maduro para uma pessoa da sua 
idade [23 anos], ele dedicou-se 
bastante ao seu personagem. 
Estava a guiá-lo na história, às 
vezes sentia-me como uma figura 
paternal para protegê-lo e ao 
mesmo tempo dar a direção certa. 
Mas estava tudo lá, ele trouxe isso 
consigo, só tivemos de ajustá-lo 
às cenas porque não conseguimos 
retirar nada de um ator que não 
tenha isso na sua personalidade.  

A série tem um bom ensemble 

em torno de Otto, por exemplo, 
Stephen Dillane e Vicky 
McClure.  
A.P.: Isso é o que tento fazer 
em todos os trabalhos em que 
participo, todos os personagens 
são importantes mesmo que 
só tenham uma fala. Tento ter 
os melhores atores possíveis 
para cada personagem, assim 
é possível retirar o máximo de 
vários personagens e não estamos 
restringidos apenas a uma figura. 
Tive bastante felicidade em reunir 
este ensemble, a Vicky McClure 
também quis participar na série 

porque os seus sobrinhos adoram 
os livros e queriam uma série de 
televisão com o seu personagem 
favorito. Já o Stephen Dillane 
foi complicado conseguirmos a 
sua participação, ele tinha várias 
perguntas sobre o seu personagem 
e tentámos dar todas as respostas 
e no fim conseguimos que ele 
desempenhasse este papel. É 
relevante que alguém com o seu 
estatuto tenha um desempenho 
nesta série. 

Fale-nos da rodagem?
A.P.: Rodámos a maioria da 
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série em Londres. No segundo 
episódio também rodámos no 
sul de Inglaterra, numa base de 
armas nucleares dos anos 1980. 
No argumento estava mencionado 
que era um local abandonado 
no meio do nada, pensei que 
se estávamos a lidar com uma 
agência de espiões fazia sentido 
a conexão com os militares e 
pedi à equipa de produção para 
encontrar a maior base militar 
abandonada que conseguissem 
arranjar… Além de Londres todas 
as sequências alpinas foram 
rodadas na Roménia. 

Podemos esperar ver 
novamente «Alex Rider» nos 
ecrãs?
A.P.: Definitivamente. Após 
duas semanas de exibição em 
Inglaterra, a Sony encomendou a 
segunda temporada.

Em retrospetiva, agora 
que concluíram a primeira 
temporada de «Alex Rider», 
pensa que conseguiu fazer 
mais numa série de televisão 
do que poderia ter feito numa 
longa-metragem?
A.P.: Houve uma longa-

metragem que teve o seu 
sucesso [«Alex Rider - Operação 
Stormbreaker», 2006] mas neste 
caso acho que foi a escolha certa 
criar a série porque temos mais 
tempo e espaço para explorar os 
personagens. Também observando 
a narrativa neste momento penso 
que foi a decisão correta em criar 
uma série. Espero que tenhamos 
ainda mais temporadas.

VICKY MCCLURE
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ENTREVISTA

«PEN15» é uma abordagem 
única sobre a adolescência 
e diferente de tudo o que 
há em televisão – como 
tiveram a ideia de as duas, já 
adultas, interpretarem duas 
adolescentes no meio de outros 
atores mais novos?
Maya: Começou por sabermos 
que queríamos interpretar párias 
da sociedade, porque pensamos 
em nós como párias. Tivemos 
esta ideia complicada em que 
escapamos a um culto, escondemo 
-nos numa família de acolhimento 
e andamos no liceu. Convidámos 
o nosso amigo Sam [Zvibleman] 
para escrever connosco. E ele 

A série «PEN15» regressou no 
passado dia 1 ao TVCine Emotion, 
para mais uma temporada “fora 
da caixa” sobre a adolescência e o 
amadurecimento feminino. Maya 
Erskine e Anna Konkle são as duas 
mulheres-fortes à frente desta 
narrativa inusitada: são criadoras, 
argumentistas, produtoras 
executivas e protagonistas. Em 
entrevista, explicam a origem 
desta série onde os adultos 
recordam os momentos mais 
traumáticos – e hilariantes – dos 
tempos de liceu.
TRADUÇÃO: SARA QUELHAS

PEN15

M
A

YA
 E

RS
K

IN
E

  
A

N
N

A
 K

O
N

K
LE

C
R

IA
D

O
R

A
S

 124 METROPOLIS OUTUBRO 2020



perguntou porque não podíamos 
simplesmente estudar no 
liceu? Isso foi um momento de 
realização. Queríamos que a série 
fosse uma versão sem censura 
e R-rated do ensino médio, das 
nossas memórias dessa altura. 
Para fazermos isso, sabíamos 
que tínhamos de ter adultos 
nesses momentos R-rated. O que 
descobrimos foi que, ao estarmos 
a interpretar aquela idade, a 
audiência se ia sentir segura para 
rir com momentos traumáticos 
e embaraçosos. Em oposição a 
ser um jovem que podia estar 
potencialmente a passar por estes 
momentos, o que seria muito mais 
difícil de assistir.

A série foi acalmada pela 
crítica, recebeu duas 
nomeações para os Writers 
Guild Awards (WGA), uma 
nomeação ao Emmy em 
Argumento e gerou uma 
onda de seguidores devotos. 
Como reagem ao sucesso de 
«PEN15» até agora?
Maya: Eu filmei a reação da 
Anna no dia em que a série 
estreou. Tínhamos talvez dois 
seguidores no Instagram na 
altura e começámos a receber 
mensagens. Ficámos no chão a 
passar-nos.
Anna: Estávamos em choque 
e até confusas. Estávamos tão 
habituadas a ser os underdogs, a 
esforçar-nos, a lutar pelas nossas 
ideias.

Maya: É muito assustador 
revelares o teu diário a estranhos. 
Falar de masturbação, realmente 
não pensámos sobre isso. Para nós, 
na hora de escrever e filmar, era 
apenas trabalho. Mas assim que 
foi lançado, ficámos vulneráveis 
– e se a audiência odiar isto e 
nos odiar a nós? Ter alguém a 
identificar-se com estas histórias 
é um presente. Coisas de que 
nos sentimos envergonhadas 
tornaram-se coisas de que 
podíamos ter orgulho através da 
nossa arte, o que nos surpreendeu.
Anna: Começámos a escrever isto 
quando tínhamos 20 e poucos, 
agora temos 33. Tantos anos 
a trabalhar no vazio. Lembro-
me do meu primeiro trabalho 
de representação, a sentir-me 
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vulnerável e exposta. Escrevemos 
«PEN15» e atuámos, muito 
vulneráveis. Mas tivemos uma 
reação tão positiva que excedeu as 
minhas maiores expetativas. Foi 
realmente de loucos.

Na primeira temporada, vimos 
as personagens passarem 
por marcos importantes da 
adolescência, como o primeiro 
beijo e a menstruação. Que 
momentos da vida planeiam 
explorar na segunda 
temporada?
Maya: A segunda temporada está 
dividida em dois. Os primeiros 
sete episódios vão estrear nos 
Estados Unidos em setembro, e 
a segunda metade vai estrear no 
próximo ano. Nestes primeiros 

sete episódios, não abordamos 
grandes “primeiras vezes” como 
aconteceu na primeira temporada. 
Começamos logo depois do baile, 
em que um evento único provoca 
uma reação em cadeia que afeta 
as identidades de Maya e Anna. A 
primeira temporada foi o início da 
adolescência, mais voltada para a 
infância. Nesta temporada, elas 
estão na pré-adolescência, aquela 
transição intensa em que tu não 
és bem uma criança, mas também 
não és uma adolescente. 

Elas experimentam muitas 
identidades diferentes como 
uma forma de escapar às suas 
próprias identidades, como 
bruxaria e luta livre.
Anna: Na primeira temporada, as 

personagens têm o objetivo de ter 
o seu primeiro beijo, o primeiro 
namorado. Na nova temporada, 
vamos ter coisas mais subtis, uma 
espécie de “micro-primeiros”. 
Como a situação dos pais da Anna 
está a mudar, a experienciar o lado 
mais negro da adolescência.
Maya: “Micro-primeiros” tais 
como veres os teus pais discutirem 
em frente aos teus amigos.

A série foi vendida 
internacionalmente. Porque é 
que acham que «PEN15» ressoa 
tão bem com o público em todo 
o mundo?
Anna: Talvez com todos 
os filtros de Instagram e a 
pressão de ser perfeito, há um 
desejo subconsciente de ver 
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as falhas exibidas. «PEN15» é, 
propositadamente, sem filtro. A 
história de rejeição faz parte de 
todos nós e é curativo saber que 
há outros que sentem o mesmo, 
com a Anna e a Maya. Tentamos 
celebrar os rejeitados, rir sobre 
isso, olhar de perto em vez de 
afastar. É também mostrar 
assuntos que somos ensinados 
a manter em segredo, como 
raparigas e mulheres. Esperamos 
que tudo isso ressoe. E esperamos 
que seja simultaneamente um 
escape onde as pessoas podem, 
ocasionalmente, rir até lhes doer a 
barriga.

A música em «PEN15» é um 
verdadeiro mimo “nostálgico” 
dos anos 2000. O que é 

necessário para escolher as 
músicas perfeitas para as 
cenas?
Anna: Sermos precisos com as 
nossas memórias é realmente 
importante quando a música é 
diegética. Habitualmente é o que 
nos inspira mais. Questões como 
o que ouviria esta personagem, o 
que passava na rádio, que tipo de 
CD gravariam? Quando é banda 
sonora, deixamos que o ambiente 
da série conduza a escolha. 
Depois de tentar uma data de 
músicas diferentes numa cena, 
normalmente sabemos que temos 
uma vencedora. Deve transportar-
nos para trás, para uma memória, 
sem competir com o conteúdo da 
cena.

Têm alguns momentos 
divertidos das gravações que 
possam partilhar da segunda 
temporada?
Anna: Estive fora da cidade duas 
semanas durante as filmagens 
e quando voltei a Maya tinha-
me substituído por um novo 
melhor amigo, o Dylan Gage, 
que interpreta o Gabe. Lembro-
me de me sentar com eles entre 
cenas e, uns dias depois estava 
de volta e observei o Dylan a pôr 
pilhas de grãos de pimenta na 
mesa. Ele depois disse à Maya 
para adivinhar qual era o grão, 
entre centenas, em que ele estava 
a pensar. Após três tentativas ela 
escolheu o certo. Almas gémeas.

Maya: É verdade, eu e o Dylan 
tivemos uma ligação, mas ele 
também me estava sempre 
a chamar “boomer” e outras 
coisas, que eu tive de pesquisar 
na Internet. Outro momento 
divertido foi quando a Anna 
se começou a referir-se a mim 
como “Freida”, uma personagem 
inventada que estava a substituir a 
Maya, porque “a Maya tem estado 
desaparecida e não sabemos onde 
ela está ou quando vai voltar”. 
A Anna dizia sempre “muito 
obrigada Freida por teres ajudado 
à última hora, honestamente és 
melhor do que a Maya. Mas não 
sabemos onde ela está, estou 
preocupada”. Não sei porquê ou 
como esta brincadeira começou, 
mas sempre me fez chorar a rir e 
comecei a preferir ser chamada 
Freida em vez do meu próprio 
nome. 
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Setembro vestiu-se com pompa e circunstância, 
pronto para receber em terras lusas mais um 

serviço de streaming: o Disney+. Com tanta (e 
boa) oferta para os seriólicos, não há carteira ou 

calendário que consiga acompanhar os lançamentos 
de TV. A METROPOLIS preparou-lhe uma agenda e 
destaca algumas das principais estreias a ter de 

olho (ou recuperar) este mês.   
SARA QUELHAS
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THE BOYS 
AMAZON PRIME 

SANDITON
RTP2

No meio de tantas séries sobre super-heróis, «The 
Boys» é uma lufada de ar fresco. Nada é o que pa-
rece, as storylines habituais são desconstruídas de 
forma bastante divertida e a ação não é descurada. 
Com duas forças em choque, a curiosidade era for-
te para o que aí vinha. A aguardada T2 regressou 
no início do mês e já tem um “brinde” anunciado 
para a terceira incursão desta aventura: a série vai 
contar com Jensen Ackles, que se despede breve-
mente de «Supernatural».

TWILIGHT ZONE 
SYFY

A adaptação está de volta, depois de uma primeira 
temporada que não desiludiu. Com Jordan Peele 
na pele de narrador, as personagens vão sendo de-
safiadas pela “quinta dimensão”, em argumentos 
totalmente surreais. A T2 traz as participações 
especais de atores como Jimmi Simpson, Gillian 
Jacobs, Morena Baccarin e Christopher Meloni. 
Entre as histórias, há um solteiro cuja ligação te-
lepática só lhe traz problemas e uma artista que 
pode não estar disposta a pagar o preço do sucesso.
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SANDITON
RTP2

TWILIGHT ZONE 
SYFY

THE THIRD DAY 
HBO

A RTP não tem desiludido com as suas importa-
ções, pelo que a aposta em «Sanditon» acarreta ex-
petativas altas. A trama é baseada num manuscrito 
inacabado de Jane Austen, o seu último projeto. 
Originalmente da PBS, a série aborda a história de 
Charlotte Heywood (Rose Williams), uma protago-
nista espirituosa e impulsiva que sai de uma loca-
lidade pacata à descoberta da cidade. O criador é 
Andrew Davies, que conta com uma vasta carreira 
como argumentista e dois Emmys.

Uma das séries que viu a sua estreia adiada pela 
pandemia chega finalmente à HBO. Jude Law é o 
rosto principal de um elenco de luxo, com uma his-
tória envolta em drama, terror e muito mistério. O 
ator interpreta Sam, um homem atraído para uma 
ilha misteriosa na costa britânica, onde encontra 
um leque de habitantes disposto a manter as suas 
tradições a qualquer custo. A minissérie aborda 
também a jornada de uma mulher, Helen (Naomie 
Harris), que chegou à ilha noutra altura.
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BECOMING 
DISNEY+

A história de Alex Rider ganhou nova adaptação, 
desta vez numa série de TV que chega pela mão do 
AXN. Alex (Otto Farrant) descobre que o tio era 
um espião britânico e que foi assassinado em mis-
são. Abordado por Alan Blunt (Stephen Dillane), o 
líder do “Departamento”, fica a saber que foi trei-
nado desde criança para ser um fora de série no 
mundo da espionagem. Sem que possa ter grande 
voto na matéria, é então incumbido de investigar a 
morte do tio e uma conspiração muito mais vasta.

RATCHED
NETFLIX

ALEX RIDER
AXN

A neurótica enfermeira Ratched (Louise Fletcher) 
marcou o cinema clássico com a sua performan-
ce em «Voando Sobre Um Ninho de Cucos» (1975), 
que inclusivamente resultou num Óscar. Agora, é 
a vez de Sarah Paulson a recriar numa espécie de 
história de origem. A narrativa recupera um possí-
vel passado da personagem, antes de se transfor-
mar no “monstro” que se viu na tela. Uma série que 
tem levantado bastante curiosidade, «Ratched» é 
criada por Evan Romansky e tem colaboração de 
Ryan Murphy.
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BECOMING 
DISNEY+

RATCHED
NETFLIX

STATION 19
FOX LIFE

Série documental, que conta com LeBron James e 
Maverick Carter como produtores executivos. «Be-
coming» retrata as histórias de vida de estrelas do 
entretenimento, da música e do desporto, sendo 
que cada episódio se foca num caso. A celebridade 
regressa a casa para recordar o passado e traçar o 
percurso que o levou ao sucesso. Entre os visados 
estão nomes como Anthony Davis, colega de James 
nos LA Lakers, Caleb McLaughlin, Candace Parker 
ou Nick Cannon.

O spin-off de «Anatomia de Grey» regressa para 
a T3. A série recria muitos dos “vícios” que agar-
raram a audiência na trama original, com Jason 
George, que estreou o seu Ben na série-mãe, a ser 
uma das figuras. O quartel de bombeiros continua 
a resolver casos de extrema dificuldade, o que jus-
tifica frequentemente uma visita ao Grey Sloan. 
Um drama apostado na emoção e na interação 
entre colegas, o que dá pano para mangas na vida 
profissional e pessoal – e que muitas vezes se con-
fundem.

 133

O QUE ESTÁ A DAR NA TV

METROPOLIS OUTUBRO 2020



MAGIC OF DISNEY’S ANIMAL KINGDOM
DISNEY+

Narrada por Josh Gad, esta série documental de 
oito episódios transporta os espectadores para os 
populares parques de animais da Disney: Disney’s 
Animal Kingdom Theme Park, Disney’s Animal 
Kingdom Lodge e The Seas with Nemo & Friends. 
A minissérie mostra imagens habitualmente de 
difícil acesso, ilustrando toda a organização que 
acarreta cuidar de mais de cinco mil animais (de 
mais de 300 espécies). Uma espécie de viagem aos 
bastidores.

DAS BOOT: O SUBMARINO
AMC

A série alemã volta ao AMC para continuar a re-
tratar um dos lados da Segunda Guerra Mundial. 
Dezembro de 1942, chegou o inverno – é aqui que 
avança o primeiro episódio da T2. Johannes von 
Reinhartz (Clemens Schick) tem ordens para cum-
prir uma missão secreta, enquanto Simone (Vicky 
Krieps) arrisca a sua vida a tentar fazer o bem. 
Uma perspetiva humana da forma como o conflito 
moldou personalidades, destruiu vidas e dividiu as 
pessoas. 
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O divertidíssimo Two Point 
Hospital prova ser um must 
sem paralelo na estratégia e 
humor na gestão do caos ins-
talado em hospitais altamente 
disfuncionais. O jogo é da auto-
ria da britânica Two Point, um es-
túdio localizado na bela localidade de 
Farnham. A Two Point combina a origina-
lidade de jovens designers de jogos com a experiên-
cia de veteranos provenientes dos maiores estúdios 
britânicos de jogos do passado como a Lionhead ou 
Mucky Foot e a Bullfrog que editou sucessos à esca-
la global como os lendários Populus, Theme Hospital e 
Theme Park. 

Em termos criativos não foi muito complicado ex-
plorar o universo de Two Point Hospital neste salto 
para o século XXI. Foi com algum receio que também 
fizemos este salto no escuro, neste caso, na consola 
Nintendo Switch, não queríamos de forma alguma 
estragar a imagem cristalizada das horas que pas-
sámos em frente ao ecrã em pleno vício em Theme 
Hospital. Podemos dizer com total confiança que 
Two Point Hospital é cinco estrelas! A lógica de cons-
trução, desenvolvimento e gestão de um hospital 

saiu do forno sem falhas. É cla-
ro que não estou a falar da en-
chente de doentes com maleitas 

suis generis e um punhado de 
trabalhadores incompetentes que 

têm tempo para tudo menos para 
trabalhar – é para isso que estamos lá, 

para retificar todos os problemas com as 
ferramentas à disposição do jogador. O jogo é 

tudo o que estávamos à espera e mais, muito mais! 
Numa diabólica combinação entre o insólito, a ges-
tão e confusão hospitalar, em Two Point Hospital não 
é necessário tirar um curso superior de medicina ou 
gestão para dirigir todo o tipo de estabelecimentos, 
alguns deles em ruínas, estes vêm apetrechados com 
uma invasão de enfermos com doenças peculiares 
que brincam lindamente com os trocadilhos britâni-
cos e o humor visual. 

Em Two Point Hospital podemos controlar vários hos-
pitais ao mesmo tempo, evoluímos na escala de de-
senvolvimento através da exploração ou passagem 
de nível, adquirimos experiência que é útil para lidar 
com os desafios que vão surgindo por todos os poros 
do nosso hospital. Um dos aspetos mais curiosos do 
jogo é a possibilidade de recuar a gestão dos nossos 
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primeiros hospitais e desta forma conseguimos lidar 
melhor com os desafios com outras doses de expe-
riência. 

A aventura arranca num hospital chungoso onde 
aprendemos as noções básicas do jogo, não tarda 
nada estamos a contratar secretariado, manutenção, 
enfermeiros e médicos. Na progressão do jogo vão 
surgindo novas doenças e possibilidades de treinar 
o nosso staff especializando em tarefas específicas, 
desta forma baixamos os custos de manutenção do 
hospital, por exemplo, em vez de contratarmos um 
psiquiatra podemos treiná-lo e dentro desta forma-
ção ele pode ter vários níveis de aprendizagem. A 
manutenção também pode ser treinada para ser mais 
célere nas suas tarefas ou ser especializada a caçar 
fantasmas – sim, fantasmas, era bom que os padeci-
dos fossem diretamente para o céu mas em Two Point 
quando os pacientes morrem podem assumir a pre-
sença de fantasmas do tipo Gasparzinho, assustam 
e provocam anarquia nos corredores do hospital. A 
evolução no jogo é sempre a crescer, a escala vai au-
mentando a todos os níveis: a dimensão dos hospitais 
com a possibilidade de compra de terrenos envolven-
tes; as doenças para todos os gostos e feitios. Estas 
doenças são acompanhadas por divisões apetrecha-

das para lidar com essas pancadas, os doentes vão 
ficando cada vez mais chatos mas nunca se perde o 
controlo e o sentido de prazer de jogo.  

Two Point Hospital é extremamente intuitivo, os 
menus são acessíveis, podemos visualizar as infor-
mações mais pertinentes do staff e da gestão do hos-
pital e o modo construtivo não é uma dor de cabeça 
(isso deixamos para os nossos doentes). A versão para 
a consola Nintendo Switch é das melhores, mesmo à 
medida do espírito e portabilidade da consola. O riso 
é também uma constante na paródia das situações 
que entram pela porta do hospital e dos sons prove-
nientes dos pacientes, sem esquecer a divertida Two 
Point Radio, os anúncios e os djs são um mimo!   

Os criadores lançaram a escada e nós só temos que 
subir. Há muito tempo que não nos divertíamos tan-
to num jogo de estratégia. Parece-nos que é um lança-
mento under the radar que, infelizmente para muitos, 
é de nicho. Se ainda existirem amantes de estratégia 
não podem perder de vista este jogo, acreditamos que 
há uma nova geração que nunca jogou Theme Hospital 
e vai-se deparar com um conceito que deu tanta di-
versão aos jogadores nos anos 1990. Two Point Hospi-
tal é um sério caso de urgência! JORGE PINTO

METROPOLIS OUTUBRO 2020



MM
E

T
R

O
P

O
LI

S


