
MISS
ANNECY 

CRUEL SUMMER
MODERN LOVE

TED LASSO

O ESQUADRÃO 
SUICIDA

CINEMAMETROPOLIS.COM
ANO ! | N"#$| AGOSTO %&%'





METROPOLIS

Os espectadores vão estar sempre de braços abertos para o cinema. É nisto que 

acreditamos. E a prová-lo estão os resultados de «Velocidade Furiosa 9» e o !m 

de semana de abertura de «O Esquadrão Suicida», mostrando que há margem 

de crescimento e vontade do público nacional regressar em massa às salas. 

O cinema de qualidade e os festivais começam também a chegar em força. 

Relembramos ainda a gloriosa colheita do último Festival de Cinema de Cannes 

que será destaque na próxima edição da METROPOLIS já em jeito de rentrée. 

Parece que não teremos de esperar um ano para a maioria das estreias do maior 

Festival do mundo de cinema chegarem a Portugal!

O alinhamento da revista METROPOLIS e a programação de algumas salas 

(destaque para a UCI e a NOS Amoreiras, salas onde a nossa revista realizou ao 

longo dos anos dezenas de sessões exclusivas) são a prova de que é possível a 

coexistência de diferentes públicos e programações que apelam, mas sobretudo 

convidam os espectadores a experimentarem algo diferente. E, de certa forma, 

quando afastamos a ameaça invisível do algoritmo das plataformas de streaming 

também damos por nós a conhecer novas cinematogra!as. Não é só o modelo 

de lançamento dos !lmes que precisa de mudar, será necessário repensar como 

se dimensiona a oferta e a variedade dos !lmes e a qualidade de informação que 

se oferece ao público. Um espectador informado é o ponto de partida para criar 

as bases para a continuidade de uma forma de viver o cinema nas salas. Ao longo 

dos anos com as necessidades de apresentar resultados imediatos, as estreias em 

catadupa e !lmes que estão uma semana em cartaz (e depois desaparecem sem 

deixar rasto) resultaram numa perda da noção de criação, cultura e sustentação 

de públicos. O interregno provocado pela pandemia forçosamente antecipou 

que os players da nossa área pensassem num futuro sustentável para que todos 

possam continuar a partilhar e a viver o cinema como uma experiência comum. 
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MODERN LOVE

O ESQUADRÃO SUICIDA

MISS

«O Esquadrão Suicida» é uma das grandes estreias do Verão, um blockbuster que não quer saber para 
nada do politicamente correcto."A palavra de ordem é diversão, a realização é de James Gunn e  o 
!lme conta com uma bela representação da actriz"portuguesa Daniela Melchior.

Este mês temos um especial de «Modern Love», uma das principais apostas do Amazon Prime Video. 
Além da crítica, a METROPOLIS apresenta quatro entrevistas exclusivas, nomeadamente com o 
criador John Carney e atores como Tobias Menzies e Minnie Driver.

Ruben Alves estreou no Outono de 2020 o !lme «Miss», um lançamento condicionado pelos 
constrangimentos da pandemia. A obra"merece a nossa atenção e estreia agora na TVCine. A 
METROPOLIS falou com Ruben Alves e a estrela do !lme Alexandre Wetter.

O ESQUADRÃO SUICIDA
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Lições de Cannes 2021? O 
cinema, o melhor cinema, foi 
aquele que arriscou na forma, 
na linguagem. Cinema 
que para estes tempos de 
pós-pandemia fez do risco 
um diálogo com o futuro 
imediato. Os cineastas que 

!lmaram com urgência petiscaram. Que o diga 
Julia Ducournau, tão justamente recompensada 
com a Palma de Ouro com «Titane» [foto], crónica 
de monstros que somos nós que é ainda um hino 
ao cinema extremo. Quem não cair na preguiça 
de o comparar a «Christine», de Carpenter e a 
«Crash», de Cronenberg, talvez encontre aqui uma 
obra com um fulgor de choque que hoje é tão vital.

Também impossível não viajar pelos escombros 
da alma nesse negro «Vortex», de Gaspard Noé, 
presente na secção Cannes Premiere, !lme também 
extremista sobre o bafo da morte a farejar um casal 
idoso em Paris. Um Noé sem violência física e até 
com uma ternura convulsa. «Vortex» não abdica 
do “split screen” mas parece agora apaziguado. 
E por Cannes, a morte também teve direito a 
cerimónia com melodrama !no, «Tous s'est Bien 
Passé», uma das obras-primas de Francois Ozon, 
cineasta que aqui faz da elegância da câmara um 
movimento constante, dando também à sua atriz, 
Sophie Marceau, um momento ímpar. Filme de 
uma beleza siderante.

Mas se há pouco falava de lições, a maior delas 
talvez seja o bom trabalho das distribuidoras 
nacionais. Não só devoram tudo o que havia para 
devorar mas também investiram em pérolas da 
Cannes Premiere (olá «Cow», de Andrea Arnold) e 
do Un Certain Regard (olá «Uncleching the Fists», 
de Kira Kovalenko). Bons sinais para a próxima 
temporada mesmo com a outra lição negativa: o 
fracasso de Annette, prémio de melhor realização 
para Leos Carax, nos cinemas portugueses. 

Enquanto isso, no Algarve, a Loulé Film O"ce 
con!rma o seu desígnio de !lm comission que não 
pára. Para além de apadrinhar o primeiro !lme 
!lmado nos gigantes estúdios da MovieBox, «#e 
Infernal Machine», com Guy Pearce e Iris Cayatte; 
continua a levar cinema ao ar livre pelas povoações 
sem cinema do concelho. Cinema ao ar livre que é 
serviço público.

E por falar em cinema ao ar livre, aplausos para 
a iniciativa Cine-Caravana, apoiada pelo ICA e 
pelos CTT. Está a levar cinema português a todo 
o país para noites de verão diferentes. Se poderia 
ter antestreias? Poderia, mas uma programação 
que mistura Oliveira, César Monteiro e Fonseca e 
Costa já merece algum carinho...

DE CANNES PARA UMA CARAVANA 
COM CINEMA PORTUGUÊS

CINETENDINHA 
CRÓNICA DO ESCRAVO DO CINEMA  

RUI PEDRO TENDINHA 

C R Ó N I C A
METROPOLIS AGOSTO !"!#  7



Uma perda incalculável acon-
teceu a 29 de julho de 2021 - 
era uma tragédia anunciada, 
segundo os cabeçalhos de jor-
nais e artigos vários que entre-
tanto transformaram-se em 
slogan apocalíptico - o incên-
dio na Cinemateca Brasileira, 

em São Paulo, era já visto como coisa de premoni-
ção de Nostradamus. Deste lado, simplesmente, a 
secura tomou conta. Parece não existir mais espa-
ço para frustração, essa morrera faz tempo, dando 
lugar à impotência perante um país à beira da sua 
autodestruição cultural. Filmes, documentos, outros 
artefactos históricos, aliás a História audiovisual … 
esperem … História Brasileira perdeu-se aqui, re-
duzida a cinzas, e nada mais que isso. O luto, esse, 
pronto a ser vestido por alguns, visto que as forças 
máximas do país da Ordem e do Progresso pouco ou 
nada lhes interessam. Um misto de indiferença e sa-
tisfação sob um derrotado “inimigo” (o triunfo dos 
medíocres e da mediocridade). Não vamos resumir a 
ideologias políticas, escolhas partidárias ou um mero 
ativismo de rede social que aponta o dedo para o pró-
ximo sem olhar ao seu redor, a cultura sempre foi um 
alvo a abater em terreno de incompetência política, 
isso não é perspetiva alguma, é um certeiro facto. A 
Cinemateca Brasileira encontrava-se ao abandono, 
sem manutenção, sem recursos humanos e sem com-
paixão, por mais avisos que o caso tenha suscitado, 

ninguém quis saber, Governo inclusive e a camada 
artística também. Não basta manifestos nem notas 
de repúdio ou de censura, para este tipo de sujeitos 
sentados nos seus devidos tronos de palha, tais são 
palavras em demasia, papel desperdiçado para quem 
às instituições nada deve. Há que seguir uma outra 
via de resistência, não das armas, mas pelos atos e a 
Cinemateca necessitava dos seus atos e dos seus ato-
res (onde estavam eles quando o espaço mais precisa-
va?). Na Cultura, ninguém parece querer agir, todos 
reagem passivamente, aguardando por aquele ombro 
amigo que nunca chega. A situação da Cinemateca 
Brasileira tornou-se um arrasto, um prolongamen-
to que nos levou ao inevitável. Quem ganha com a 
perda de um legado cinematográ!co? Simplesmente 
quem deseja implementar uma outra História, uma 
outra forma de vida, um outro país. Quem perde? 
Todos nós. Não apenas os brasileiros, mas todos nós. 
Consequencialmente, entre as perdas estão o muito 
espólio do cineasta Glauber Rocha. Em entrevista à 
Globo, Paloma Rocha, !lha do realizador, declarou 
que 100 entre as 300 caixas correspondentes ao au-
tor de «Barravento» e de «Terra em Transe» foram 
consumidos pelas chamas. Falamos de !lmes, docu-
mentos, ensaios e outros retalhos memorialísticos 
de Rocha … desvanecidos! O que poderemos fazer a 
seguir disto? Tornar (e preservar) a História viva de 
alguma maneira. Não esquecer, essa, sim, a priori-
dade, porque é no vazio que nascem os incultos. Ao 
Cinema Brasileiro, as minhas condolências.

C R Ó N I C A

UM MANIFESTO CONTRA OS 
MANIFESTOS E AS SUAS TRAGÉDIAS 

ANUNCIADAS

OZU DE JADE
CRÓNICA DE HUGO GOMES

METROPOLIS AGOSTO !"!# 8



No momento em que se 
prepara o regresso às salas 
de exibição da sua pátria com 
uma cartogra!a histórica das 
lutas abolicionistas, chamada 
«Doutor Gama», Jeferson De 
ganha as vitrines da Net$ix 
com seu !lme mais poderoso 

(até agora) na sua luta contra o racismo estrutural: 
«M8 – Quando a morte socorre a vida». A sua primeira 
exibição popular aconteceu no Festival do Rio 2019, 
onde a sua narrativa foi laureada com uma menção 
honrosa e o prémio do júri popular, uma dupla vitória 
que coroou o seu elenco em estado de graça, com 
destaque para a atriz Mariana Nunes, em seu apogeu.

Rezam as mitologias associadas ao iorubá que “Exu 
matou um pássaro ontem com uma pedra que só 
arremessou hoje”, por ser uma esfera que gira e 
nunca para. Nessa lógica, ou melhor, nessa mística, 
«M8 – Quando a morte socorre a vida» é um “!lme 
exu”, não apenas por congregar na sua narrativa a 
omnipresença de uma luta secular – a do respeito às 
populações negras – mas por servir de mensageiro a 
muitas vozes que clamam pelo !m da intolerância. 
Não é uma longa-metragem de digestão fácil – assim 
como o Brasil -, o que faz dela uma experiência de 
ruminação... algo a ser absorvido aos poucos, para 
doer, em sua percepção das microfísicas do racismo 
numa terra onde um estudante de Medicina negro 
é sempre discriminado. Há ainda muitas camadas 
na cartogra!a de exclusão empreendida pelo seu 
realizador: fala-se de orientação homossexual, de 
desequilíbrio de classes, da miopia das instituições de 
ensino em relação aos desajustes de classes. E Cida, 
personagem de Mariana, a enfermeira que criou um 

!lho sozinha, é quem vem expor o fardo de mulheres 
solitárias que, na maternidade, reinventam-se em 
guerreiras.

Num domínio pleno da direção, Jeferson transborda a 
sua autoralidade, que vem lá de «Bróder» (2010), não 
só pela menção a grandes ícones das lutas raciais (a 
doce menção à escritora Conceição Evaristo é um dos 
sinais), como pela sua habilidade de investigar vários 
vértices da geometria do Real, sempre do ângulo 
do desdém e do abandono político, indo e voltando 
às mesmas situações de modo a expor podridões 
institucionalizadas. Baseada num romance de 
Salomão Polakiewicz, a trama parecia ser algo próximo 
de «Morto não fala» (2018), ou seja, um rapaz que 
transita entre cadáveres consegue se comunicar com 
um deles. Parecia ser um devir exu num prisma mítico, 
metafísico. Mas o universo temático de Jeferson é 
físico e ferido demais pra isso. O caminho de Jeferson 
é outro, bem distante da trilha do dito ExtraOrdinário 
(termo da moda na crítica) das narrativas de género. 
É um drama de exumação de escoriações sociológicas 
que perduram desde o crime da escravidão.

Analisamos as dissonâncias do Brasil, guiados por 
Jeferson, com foco nas transformações na rotina 
do estudante Maurício (Juan Paiva, de uma retidão 
invejável), que cursa Medicina na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Em meio à dissecação de um corpo 
no Fundão, para estudar sua anatomia, ele, ligado a 
religiões de matriz africanas, sente que a alma do tal 
corpo está por ali. Essa é a sensação inicial. E, de fato, 
há algo de errado com essa alma, associada a um corpo 
(negro) batizado de M8. A missão de Maurício será dar 
um enterro a esse corpo. Mas essa missão vai liberar 
mil fantasmas das contradições sociais brasileiras.

M&' A METONÍMIA DA EXCLUSÃO

CINEMA BRASILEIRO  
CRÓNICA DE RODRIGO FONSECA

C R Ó N I C A
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Percebia-se, porém, que havia 
interesse do público para o grupo 
de vilões, mas talvez com outra 
pessoa ao comando, alguém que 
também já tivesse dado provas em 
como transpor para o grande ecrã 
um grupo de heróis. Falamos, pois, 
claro, de James Gunn.
 
O realizador norte-americano 
assinou o muito bem-sucedido 
«Guardiões da Galáxia» (2014), que 
trouxe para a ribalta personagens 
que, na época, não eram muito 

«Esquadrão Suicida», realizado 
por David Ayer, estreou em 2016, 
imerso numa grande onda de 
expectativas, particularmente 
exponenciadas por um trailer 
vistoso ao som de «Bohemian 
Rhapsody», dos Queen. O sucesso 
nas bilheteiras foi retumbante, 
é certo - a obra arrecadou 746 
milhões de euros a nível mundial -, 
mas a obra foi arrasada pela crítica. 
Para tal, muito terá contribuído a 
falta de controlo criativo que Ayer 
acabaria por enfrentar. 

SAGA SEM LIMITES DE VELOCIDADE
HISTÓRIA

Os vilões mais inusitados e 
surpreendentes estão de volta 
para mais uma missão suicida. 
O grupo junta novos e antigos 
elementos, sendo composto 
por Harley Quinn, Bloodsport, 
Peacemaker, Ratcatcher II, 
Capitão Boomerang ou até 
King Shark, entre muitos outros. 
Depois de serem atirados para 
uma ilha cheia de inimigos, os 
elementos do esquadrão apenas 
podem contar com a orientação 
do Coronel Rick Flag e com as 
suas próprias habilidades. 
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O 
ESQUADRÃO 

SUICIDA
É altura de fazer justiça ao 
Esquadrão Suicida. Depois de 
um !lme pouco memorável, 
o grupo está de volta, agora 
pelas mãos de James Gunn Tudo 
pode acontecer, numa obra que 
conta com um elenco robusto, 
o regresso de Harley Quinn e a 
estreia em grande em Hollywood 
da portuguesa Daniela Melchior. 
Conheça, neste especial da 
METROPOLIS, alguns dos 
segredos de «O Esquadrão 
Suicida».  

TATIANA HENRIQUES



conhecidos do grande público. O 
sucesso garantiu a realização da 
sequela, reforçando o per!l de 
Gunn. Contudo, no verão de 2018, 
emergem uns tweets antigos do 
cineasta e a polémica que se seguiu 
levou a que a Marvel o despedisse. 
A carreira !cou com um !o, mas, 
a!nal, apenas por poucos dias. 
Nessa altura, a Warner Bros. 
contactou Gunn e colocou-lhe à 
disposição o catálogo completo da 
DC. “Eles !caram incrivelmente 
surpreendidos por eu não querer 

fazer o Super-Homem ou o 
Lanterna Verde”, revela. A escolha 
viria a recair num conjunto 
carismático de vilões: “Queria fazer 
o Esquadrão Suicida. Julguei que 
podia fazer algo completamente 
inusitado e que nunca tinha sido 
visto antes, com um grupo triste de 
supervilões de segunda categoria 
forçados a lutar por algo em que 
provavelmente não acreditam”. 

Apesar de «O Esquadrão Suicida» 
ter alguns personagens do !lme 

de David Ayer, não se trata de 
uma sequela ou reboot. Uma 
grande diferença prende-se com 
uma maior liberdade, com uma 
classi!cação menos restritiva em 
termos de idade, ao contrário do 
que acontecia com a outra obra - 
aliás, como é recorrente também 
nos principais concorrentes da 
DC, os !lmes Marvel. Esta foi uma 
das exigências de Gunn, o que se 
re$ete num !lme mais grá!co. 
Outra diferença prende-se com o 
local em que se passa a narrativa. 
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Para o novo !lme, Gunn optou por 
manter alguns dos personagens 
da obra de Ayer, como Rick Flag, 
Captain Boomerang, Amanda 
Waller e, claro, Harley Quinn. 
Apesar das muitas críticas de que 
o !lme foi alvo, a personagem 
interpretada por Margot Robbie 
teve uma aceitação consensual. 
Aliás, manter a personagem foi o 
único pedido da Warner Bros. para 
este novo !lme, mas, segundo 
Gunn, a escolha !nal !cou do lado 
do cineasta.

O realizador escolheu vários 

Enquanto o primeiro decorria 
nos EUA, desta vez, o Esquadrão 
viaja para uma ilha sul-americana 
!ccional chamada Corto Maltese. 

Com esta nova obra, James Gunn 
concretiza a façanha de assinar 
tanto !lmes na Marvel como na 
DC. No contexto atual, em que as 
histórias de super-heróis mostram 
uma preponderância no Cinema, 
Gunn prova os seus atributos 
e sobe a fasquia. E, tal como já 
tinha acontecido em «Guardiões 
da Galáxia», também assina o 
argumento de «O Esquadrão 

Suicida». “Queria fazer o melhor 
!lme de banda desenhada de todos 
os tempos e criei «O Esquadrão 
Suicida» com base num dos meus 
livros favoritos, escrito por John 
Ostrander, sobre um grupo de 
supervilões realmente péssimos 
a serem usados como carne para 
canhão pelo governo dos EUA 
para as Black Ops, colocando-os 
em visitas suicidas onde a maioria 
deles morre”, revela.

O +MAIS OU MENOS, 
NOVO ESQUADRÃO 
SUICIDA
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novos vilões do catálogo da DC 
Comics, como Savant, Weasel 
ou Polka Dot Man, mas também 
adaptações como Ratcatcher II 
ou Sol Soria. O antagonista da 
obra, Starro, também faz parte do 
portefólio DC e tem uma aparência 
semelhante a uma estrela-do-mar 
gigante, com a capacidade, na 
banda desenhada, de se duplicar 
e assumir o controlo da mente de 
outra pessoa. Gunn explica que 
“queria um grande vilão da DC 
que as pessoas não esperassem 
ver num !lme e sempre adorei 
o Starro. Quando era criança, 

achava o Starro completamente 
aterrador”. O personagem teve a 
sua estreia na banda-desenhada 
em “#e Brave and the Bold” 
#28 e foi criado por Gardner 
Fox e Mike Sekowsky. Apareceu 
na primeira história da Liga da 
Justiça enquanto principal vilão 
e já marcou presença nas séries 
animadas «Batman Beyond» e 
«Young Justice», bem como na 
série de imagem real «Powerless».

NÃO SE APEGUE  
DEMASIADO

No !lme de 2016 sobre o 
esquadrão, o grupo inicial não 
foi o mesmo que chegou ao !m. 
O mesmo irá acontecer nesta 
nova toma, mas de uma forma 
ainda mais exponenciada. A obra 
começa com muitos elementos, 
mas alguns !carão pelo caminho. 
Motivos não faltam: seja a mando 
de Amanda Waller ou por causa 
da própria missão, o risco está 
sempre presente. Gunn revelou 
que tinha “um enorme tesouro 
de personagens para escolher 
e, obviamente, escolhi alguns 
personagens que sabia que iriam 
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morrer. Vemos isso à medida que o 
!lme se desenrola e tratava-se de 
escolher diferentes personagens 
por diferentes razões”. 

Aqui nota-se também outra 
grande diferença para o grupo de 
heróis que Gunn tão bem conhece. 
Ora, os heróis de Guardiões da 
Galáxia “podem ter diferentes 
problemas, mas, a!nal de contas, 
são realmente boas pessoas. Aqui 
não é o caso, é uma história muito 
mais complicada. Alguns destes 
personagens podem acabar por 
ser bons. Alguns deles não são 
de!nitivamente bons”. Portanto, 
tudo pode acontecer e ninguém 
está a salvo. 

 
EFEITOS ESPECIAIS 
Q.B. 

Qualquer !lme de super-heróis 
tem incontáveis efeitos especiais 
e, apesar de «O Esquadrão Suicida» 
também optar, claramente, por 
este recurso, o realizador assinala 
que será em menor medida do que 
o habitual. “É um !lme muito, 
muito, muito mais rude do que 
Guardiões da Galáxia. Tudo é 
quase completamente prático”. 
Esta falta de efeitos especiais 
contribui para que o !lme seja 
também “mais sombrio”, segundo 
Gunn. "Adoro ver as coisas no set 
à medida que acontecem. E adoro 

poder dar algo para os atores e a 
equipa de !lmagem lidarem de 
uma forma prática. Ao ter tantos 
cenários enormes e práticos neste 
!lme, penso que se contribui 
para uma experiência mais rica, 
mais criativa. «O Esquadrão 
Suicida» tem mais efeitos práticos 
do que todos os meus !lmes 
anteriores combinados". “Sinto 
que tenho feito pequenos !lmes 
independentes com os !lmes 
Guardiões da Galáxia, porque este 
!lme é gigantesco”, referiu.
 
Segundo Gunn, o !lme vai re$etir 
diferentes inspirações a nível 
visual: “Gostei da ideia de estéticas 
díspares, como se trouxesse cada 
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um destes personagens de um 
!lme ou programa de televisão 
diferente. Assim, Peacemaker 
é de um programa de TV dos 
anos 1970; Bloodsport é mais 
uma personagem moderna, 
assustadora e sinistra; Ratcatcher 
2 é de um !lme de terror de Saw; 
Javelin parece ridículo; Savant 
é um pouco !xe, mas também 
uma espécie de Def Leppard de 
maneiras erradas; e Harley é 
Harley! E são atirados todos juntos 
para um tipo de mundo natural e 
real que apresentamos em Corto 
Maltese”. “Era evidente que o 
James estava a optar por este tipo 
de onda de !lmes de guerra dos 

anos 1970, que é absolutamente 
um dos meus géneros preferidos”, 
assinalou Margot Robbie. 

Gunn realçou que queria tornar o 
!lme “o mais divertido possível. 
Há coisas emocionais, mas queria 
que fosse, antes de mais nada, 
uma viagem divertida”. “Há uma 
espécie de realismo mágico com 
que entramos neste !lme. Sim, é 
esquisito ver um tubarão andante. 
Mas não é tão esquisito como seria 
no nosso universo”, destacou.

GALERIA DE  
PERSONAGENS
 

HARLEY QUINN
Depois de uma estreia profícua 
em «Esquadrão Suicida», Harley 
Quinn tornou-se numa das 
personagens mais relevantes 
do Universo Cinematográfico 
da DC. A vilã catapultou, 
definitivamente, para a ribalta a 
atriz australiana Margot Robbie 
[foto] que, mais do que se tornar 
uma heroína de ação, aproveitou 
todo o potencial de Harley para 
mostrar as suas qualidades 
interpretativas. De lá para cá, já 
houve direito a um filme a solo, 
«Birds of Prey» (2020), e Robbie 
foi nomeada para dois Óscares, 
nas categorias de Melhor Atriz 
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Principal por «Eu, Tonya» (2017) 
e de Melhor Atriz Secundária por 
«Bombshell: O Escândalo» (2019). 

«O Esquadrão Suicida» marca a 
terceira vez em que a atriz veste a 
pele de Harley Quinn, pelas mãos 
de um terceiro realizador, algo 
que Robbie até vê com bons olhos: 
“É interessante, dependendo 
de quem está a escrever ou de 
quem está a realizar. As pessoas 
querem explorar diferentes 
características da personagem, o 
que é óptimo para mim, porque 
quero explorar cada aspeto 

dela. Os três filmes têm sido as 
suas próprias aventuras, como 
quando se pega num livro de 
banda desenhada. Dependendo 
de quem é o seu autor, é uma 
aventura diferente”. Margot 
Robbie referiu que a versão de 
Harley assinada por Gunn é a 
que mais se assemelha à banda-
desenhada do Esquadrão Suicida. 
 
Para o primeiro filme, a 
atriz inspirou-se na Harley 
Quinn da série «Batman: The 
Animated Series» - onde Harley 
apareceu pela primeira vez - e 

na personagem Karen Hill de 
«Tudo Bons Rapazes» (1990). 
Robbie destaca que Harley 
é “simplesmente psicótica, 
divertida, atrevida e moralmente 
ambígua, e posso fazer e dizer 
todas as coisas que nunca 
conseguiria fazer e dizer na vida 
real”. A atriz explicou também 
que, em «O Esquadrão Suicida», 
Harley está em modo de missão, 
ao contrário do que acontecia 
em «Birds of Prey», onde ela 
estava “numa grande balbúrdia”. 

O guarda-roupa da personagem 
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foi renovado e os fãs mais 
atentos irão, certamente, 
reconhecer algumas das cores e 
fatos, mas, para a atriz, as novas 
roupas trouxeram também 
outra novidade: “Eram muito 
confortáveis. Para ser honesta, 
estar em sapatos rasos em grande 
parte deste filme foi algo novo. 
Fazer as cenas de luta de Harley 
com botas de combate foi um 
sonho. É realmente difícil fazer 
meses e meses de acrobacias 
em saltos altos. Por isso,  isso 
contribui definitivamente para 
o fator conforto”. A mudança 

reflete uma preocupação cada 
vez maior para com as atrizes de 
ficção, de forma a tornar a roupa 
e o calçado mais confortáveis 
- e também mais verossímeis 
- para as cenas de ação. Mas 
não só, a atriz destaca também 
a possibilidade de participar 
em determinadas cenas que 
nem sempre estão acessíveis às 
mulheres. “Foi o meu primeiro 
dia no set e tive o meu momento 
de correr pela praia enquanto 
bombas e coisas explodiam à 
minha volta. A minha adrenalina 
estava no máximo, porque era 

uma pirotecnia real. Pólvora de 
verdade. Verdadeiras explosões. 
Pude ter o meu momento de 
filme de guerra, algo que sinto 
que as mulheres nunca têm”, 
recorda.
 
Tal como a maioria dos 
personagens Batman, Harley, 
na verdade, não tem qualquer 
superpoder, destacando-se pelo 
seu QI com nível de génio e 
uma destreza física admirável, 
resultado do seu treino 
enquanto ginasta. Contudo, em 
«O Esquadrão Suicida», Harley 
Quinn ganha também uma 
espécie de novo superpoder. 
Ora, por vezes, durante o 
filme, o espectador vai ter 
acesso à “visão Harley”, que, na 
prática, mostra como o mundo é 
percecionado pela personagem, 
num filtro muito colorido e com 
alguns elementos fantásticos. 

Depois de interpretar Harley 
Quinn por três vezes, Margot 
Robbie não tem, neste momento, 
perspetiva para voltar a dar 
vida à personagem. “Preciso 
de uma pausa da Harley, ela 
é esgotante”, revela. Com ou 
sem Harley, a carreira da atriz 
deverá continuar muito agitada. 
Além de reforçar o seu papel 
enquanto produtora, através 
da sua empresa LuckyChap 
Entertainment, responsável por 
obras como «Eu, Tonya», «Birds 
of Prey» ou «Uma Miúda com 
Potencial» (2020), Robbie irá 
participar no novo filme de David 
O. Russell, em «Babylon», de 
Damien Chazelle, e, será Barbie, 
no filme sobre a boneca mais 
famosa do mundo, que contará 
com a realização de Greta Gerwig. 
 

RATCATCHER II 
“Ratcatcher II é o coração do !lme 
e a Daniela Melchior [foto] tem 
um carisma incrível, coração e 
emoção como alguém da Nova 
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Vaga Francesa. É uma verdadeira 
estrela de cinema”. As palavras 
são de James Gunn, que tem 
vindo a repetir, em diferentes 
momentos, a importância da 
personagem para a obra e os 
elogios à atriz portuguesa. Cleo 
Cazo, o verdadeiro nome da 
personagem, é !lha do Ratcatcher 
original (interpretado por Taika 
Waititi), que a ensinou a controlar 
os pequenos roedores. Após o pai 
ser derrotado por Batman, Cleo 
assume o seu lugar e desenvolve 
uma relação próxima com 
Bloodsport, devido à falta de 
uma !gura paterna na sua vida. 

Antes deste !lme, Daniela 
Melchior destacou-se em 
telenovelas portuguesas e 
foi protagonista em «Parque 
Mayer» (2018), tendo agora 
uma participação de relevo em 
«O Esquadrão Suicida». Sobre a 
sua personagem, referiu que é 
“tipicamente millennial. Tal como 
eu, é de Portugal. É preguiçosa e 
tem uma má postura. Não sabe 
correr, disparar em alguém ou dar 
uma coça a alguém. Mas tem o 
maior coração, penso eu, de todos 
os membros do Esquadrão. Está 
sempre a tentar encontrar algum 

amor nos outros membros”.
Para ser escolhida para o papel, 
foi necessário garantir que a atriz 
estava confortável na interação 
com os pequenos animais, já que 
estes têm uma presença constante 
na obra. Vários ratos deram vida 
a Sebastian, companheiro de 
Ratcatcher II. James Gunn explica 
que trabalharam com dois ratos 
em particular, chamados Jaws e 
Crisp Ratt, numa clara alusão a 
Chris Pratt, o protagonista dos 
!lmes Guardiões da Galáxia.
 
Gunn criou esta personagem 
diretamente para o !lme e 
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tem um especial carinho pela 
supervilã: “Apesar de ter defeitos 
como qualquer outra pessoa de 
certa forma - é muito preguiçosa e 
dorme o tempo todo -, ela tem um 
coração maravilhoso e bondade 
que me fez adorá-la tanto como 
personagem”.

 
BLOODSPORT
Robert DuBois, também 
conhecido como Bloodsport, é um 
dos novos membros do Esquadrão 
Suicida, preso por, nada mais 
nada menos, do que ter colocado 
o Super-Homem nos cuidados 

intensivos com uma bala de 
kryptonite. Amanda Waller usa 
a sua !lha como forma para que 
ele entre no Esquadrão Suicida. 
 
Bloodsport acaba por representar 
o lugar deixado por Deadshot 
no primeiro !lme, papel 
interpretado por Will Smith, 
mostrando, mais uma vez, uma 
forte ligação de um dos elementos 
do esquadrão com um !lho. No 
entanto, Bloodsport não é uma 
substituição de Deadshot, mas 
um personagem que vive por 
si. O vilão teve a sua primeira 
aparição na banda-desenhada 

em “Superman vol. 2” #4 (1987) 
e usa diferentes tipos de armas. 

O ator britânico Idris Elba [foto] 
foi o escolhido para dar vida a 
Bloodsport, juntando-se a uma 
carreira já longa e com vários 
papéis marcantes, como nas séries 
«#e Wire» e «Luther» ou nos !lmes 
«Mandela: Longo Caminho Para a 
Liberdade» (2013), «Beasts of No 
Nation» (2015) e «A Montanha 
Entre Nós» (2017). Elba é um dos 
poucos atores com participações 
em !lmes DC e Marvel, já que 
interpretou Heimdall, nos !lmes 
mais ligados ao herói #or. 
 
“Penso que o personagem do Idris 
Elba é, em muitos aspetos, o centro 
da narrativa”, explica James Gunn 
[foto]. O realizador confessa que 
a escolha de Elba foi diferente 
do habitual: “Sabia que queria 
trabalhar com o Idris. Adorava-o 
desde que foi Stringer Bell em 
«#e Wire» e sabia quem era 
aquele personagem principal, em 
termos das suas características, e 
a sobre-masculinidade que tem e 
que é confrontada por estas outras 
forças, a maioria delas femininas. 
Mas não sabia que super-herói iria 
usar”. Elba também já sentia uma 
admiração pelo cineasta: “Queria 
muito trabalhar com o Jaime. 
Penso que ele é um génio. Fiquei 
tão emocionado e honrado por 
alguém com o seu talento estar 
interessado em trabalhar comigo, 
embora não tivéssemos um guia 
de quem era o personagem”. 

AMANDA WALLER 
Amanda Waller não tem, 
propriamente, nenhum super-
poder, mas é, na verdade, uma 
das mais poderosas personagens 
de «O Esquadrão Suicida». A!nal 
de contas, é ela a responsável 
pelo Esquadrão Suicida. Depois 
de ter aparecido pela primeira 
vez na banda-desenhada em 
“Legends” #1 (1986), Waller 
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foi uma personagem fulcral no 
primeiro !lme sobre o Esquadrão.  

Muito in$uente e determinada, 
Waller consegue facilmente 
manipular seja quem for e é 
temida pelos restantes elementos 
do grupo. E não só. Pelo que 
parece, a atriz que lhe dá vida, 
Viola Davis, também consegue 
imprimir essa aura: “A Viola 
Davis é a pessoa mais doce que se 
transforma nesta força malévola 
como Amanda Waller. Não estou a 
brincar. Ela assusta-me imenso”, 
contou James Gunn. “Quando ela 
está no set e essa transformação 
acontece, tenho literalmente medo 
de entrar e dar-lhe uma indicação 
por causa do olhar nos seus olhos. 
É incrivelmente intimidante”, 
mas “ela é fantástica”. A 
consagrada atriz, vencedora do 
Óscar de Melhor Atriz Secundária 
por «Vedações» (2017), conhece já 
bem a personagem, já que também 
a interpretou no !lme de David 
Ayer. O seu regresso consolida, 
ainda mais, o conjunto robusto de 
atores de «O Esquadrão Suicida».

PEACEMAKER
No fundo, Peacemaker é um 
paci!sta. Contudo, por estar tão 
comprometido em alcançar a paz, 
acaba por se tornar num vigilante 
e extremista perigoso. Na banda-
desenhada, apareceu já há várias 
décadas, “Fightin' 5” #40 (1966), 
e é nas histórias em quadrinhos 
que descobre que os seus esforços 
são o resultado de uma doença 
mental, causada pela vergonha e 
culpa por saber que o seu pai era 
um comandante nazi.
 
A escolha inicial para interpretar 
o personagem era Dave Bautista, 
que já colaborou com Gunn em 
«Guardiões da Galáxia», em que 
deu vida a Drax. Contudo, o ator 
optou por protagonizar «Exército 
dos Mortos», de Zack Snyder. A 
escolha acabou por recair depois 

noutra estrela de wrestling, John 
Cena [foto], que, também este ano, 
assumiu o papel de antagonista 
de outro !lme muito aguardado, 
«Velocidade Furiosa 9». 
 
Cena descreve Peacemaker como 
sendo “um Capitão América 
idiota” e refere que “é um 
personagem interessante porque 
o seu ego parece contraditório. 
Ele é o tipo que desenvolveu 
esta !loso!a e pode usá-la como 
uma proteção para se comportar 
mal: 'Estou a fazer isto, que é 

moralmente errado, mas estou 
a fazê-lo em nome da paz, por 
isso está tudo bem'. Ele vê-se a 
si próprio como um super-herói, 
mas penso que muitos de nós 
veriam as suas ações e pensariam 
que elas são moralmente erradas. 
Na WWE, tento sempre fazer com 
que as pessoas descrevam os seus 
personagens numa frase e penso 
que uma frase para o Peacemaker 
é 'Ele quer tanto a paz que está 
disposto a matar por ela'”.
Peacemaker é o único personagem 
que já tem continuidade garantida 
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após este !lme, já que será 
lançada uma série spin-o% com 
Peacemaker no foco principal, 
voltando a reunir James Gunn e 
John Cena. O realizador confessa 
que Cena, no início, “foi um pouco 
um risco. Estava a contratar 
alguém sem audição. Mas, logo 
quando chegou no primeiro dia, 
acabou por se tornar no melhor 
ator de improvisação com quem 
já trabalhei na vida”. Idris Elba 
corrobora: “Foi muito divertido 
trabalhar com o John Cena 
como Peacemaker. Ele é um 

improvisador genial, por isso foi 
divertido estar com ele e construir 
aquela rivalidade natural”.

POLKA DOT MAN
Abner Kill, o Polka Dot-Man, é 
um vilão do Batman que apareceu 
na banda desenhada na década 
de 1960, mais concretamente 
em “Detective Comics” #300 
(1962). O seu poder é um dos 
mais exóticos do grupo, já que 
os pontos de cor do seu fato são 
transformados em diferentes 

objetos, incluindo armas. O ator 
David Dastmalchian é um fã do 
género, mas mesmo ele confessa 
que não conhecia o personagem: 
“Coleciono banda-desenhada 
desde os meus 12 anos. Quando o 
James me disse que queria que eu 
interpretasse o Polka-Dot Man, 
pensei ‘Espera, quem?’”.

O ator norte-americano 
participou em !lmes como 
«Raptadas» (2013), «Blade Runner 
2049» (2017), mas também nos 
!lmes da Marvel do Homem-
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Formiga ou ainda noutro filme 
DC, «O Cavaleiro das Trevas» 
(2008). Dastmalchian revela que 
há alguns aspetos que o ligam ao 
personagem: “Se pesquisarem no 
Google por Polka Dot Man, penso 
que ele surge como o pior vilão de 
todos os tempos de DC. Mas aqui 
o seu poder é uma maldição. É 
algo que ele tem vindo a aguentar. 
Eu próprio tenho vitiligo, tenho 
manchas sem pigmento por todo 
o meu corpo, e fui muito gozado 
com isso quando era criança. 
Assim, quando comecei a ler e 

a saber mais sobre o Polka Dot 
Man, senti todas estas ligações 
entre nós. Não há personagens 
descartáveis nos filmes de James”. 
Sobre o filme, Dastmalchian não 
esconde o entusiasmo: “Senti-
me como se estivesse no meio de 
um encontro entre «O Resgate 
do Soldado Ryan» (1998)  e «Os 
Vingadores» (2012). Esta tem 
sido a coisa mais desafiante 
emocional e fisicamente que já fiz. 
E é também uma das experiências 
mais alegres que tive até agora”, 
assinalou.

RICK FLAG
Joel Kinnaman regressa no papel 
do Coronel Rick Flag, assumindo, 
mais uma vez, o papel de líder do 
Esquadrão Suicida. O personagem 
tem já muita história na banda-
desenhada, começando por 
aparecer em “#e Brave and the 
Bold” #25 (1959). No primeiro 
!lme, Flag esteve no centro da 
narrativa, ao envolver-se com 
June Moone, interpretada por 
Cara Delevingne, personagem que 
se transformava em Enchantress, 
o que colocou todos em perigo. 
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Nesta nova obra, Flag volta a 
ter a missão de vigiar e lidar, 
da melhor forma possível, com 
personalidades extremas e 
completamente imprevisíveis, 
como são os elementos de 
Esquadrão Suicida.

KING SHARK
Um dos personagens mais curiosos 
de «O Esquadrão Suicida» é King 
Shark [foto com Idris Elba]], meio-
homem, meio-tubarão. O vilão 
consegue viver inde!nidamente 

debaixo de água, tendo super-força 
e durabilidade, além, claro, de um 
voraz apetite, contendo garras 
e dentes de tubarão. King Shark 
apareceu pela primeira vez na BD 
em “Superboy” #9 (1994) e terá um 
especial destaque em «O Esquadrão 
Suicida». James Gunn explica que, 
“do ponto de vista do personagem, 
ele é muito diferente de Rocket e 
Groot, porque, no !m de contas, 
com os Guardiões, sabemos que 
eles são bons. Isso não é verdade 
para o Esquadrão Suicida. O King 
Shark é um peixe e come seres 

humanos”. “Mas ele quer pertencer 
e mostrar que é inteligente. E ele 
não é”, refere.
Curiosamente, o King Shark iria 
aparecer no !lme de David Ayer. 
Contudo, como esta presença 
iria exigir um personagem feito 
inteiramente em CGI, acabou 
por ser substituído por Killer 
Croc, interpretado por Adewale 
Akinnuoye-Agbaje. Neste caso, o 
veterano e estrela de !lmes de ação 
Sylvester Stallone foi escolhido 
para dar voz a King Shark, num 
personagem escrito por Gunn 
propositadamente a pensar no ator. 
O cineasta refere, ainda, que “o 
King Shark é divertido de trabalhar 
porque a sua capacidade emocional 
é incrivelmente limitada. Ele é um 
peixe, no fundo”.

SAVANT
Michael Rooker, presença 
recorrente nas obras de James 
Gunn, !gura em «O Esquadrão 
Suicida» como Brian Durlin ou, 
como é mais conhecido, Savant. O 
personagem tem um QI acima da 
média e é herdeiro de uma enorme 
fortuna. Savant tem também 
lapsos de memória e está associado 
ao grupo Birds of Prey, através do 
qual fez a sua estreia na banda-
desenhada, em 2003.
Rooker, que teve uma participação 
marcante nos !lmes Guardiões da 
Galáxia, refere que o novo !lme 
“é gigantesco. O James Gunn 
está no seu melhor. Ele adora 
cenários enormes com todos estes 
personagens diferentes, tudo 
ao mesmo tempo. Não se pode 
sequer comparar com o primeiro. É 
simplesmente de outro mundo”.
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O !lme «Miss», do realizador Ruben Alves, estreou em 
Portugal na abertura da 21ª Festa do Cinema Francês, 
em 2020, no centro da pandemia que parou o mundo 
e que condicionou o acesso aos cinemas. Felizmente, 
os canais TVCine recuperaram esta obra do realizador 
de «Gaiola Dourada» e oferecem a oportunidade 
de ver, ou rever, um !lme que tem a capacidade de 
transformar quem o vê. A METROPOLIS sentou-
se, em outubro do ano passado, com Ruben Alves e 
Alexandre Wetter, em Lisboa, para uma conversa sem 
preconceitos e com o coração no sítio certo.

SARA AFONSO MISS
CINEMA PORTUGUÊS



MISS



depois, à sensibilidade e timidez 
de Alexandre Wetter, já sem os 
cabelos longos da sua personagem 
em «Miss», mas igualmente 
encantador e hipnotizante. 

como tudo começou
“Pediram-me um !lme para 
televisão, sobre a transidentidade, 
porque eu estava dentro desse 
assunto. Li o que pretendiam e 
disse para mim próprio: ‘porque 
não?’”. 

Começa, assim, a viagem de Ruben 
Alves para a sua segunda longa-
metragem, depois do sucesso 
que foi «Gaiola Dourada», o !lme 
sobre um casal de emigrantes 
portugueses radicados em França. 

A viagem ao mundo da personagem 
de Alexandre Wetter, o rapaz de 
nove anos que queria ser Miss 
França, ultrapassa a questão de 
género e da transidentidade, 
abrindo espaço à maior e mais 
preciosa das missões desta 
vida: a coragem de sermos o que 
somos, sem condicionamentos, 
julgamentos ou crenças 
limitadoras. Durante a 21ª Festa 
do Cinema Francês, no cinema S. 
Jorge, em Lisboa, falámos com 
um realizador que sabe bem o que 
procura, que conseguiu o melhor 
dos seus atores e que criou um 
mundo cheio de cor e de pequenos 
pormenores que vão !car na 
memória de quem vê o !lme pela 
primeira vez. Rendemo-nos, M

IS
S
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“Fui, então, à procura de uma 
pessoa para o papel principal. 
Porque disse, desde o início, que 
só o faria se encontrasse a pessoa 
certa, ou seja, não o faria com 
uma atriz a fazer de transsexual, 
por exemplo”. Na sua pesquisa, o 
realizador encontrou Alexandre 
Wetter no Instagram e tudo 
mudou. “Vi esta pessoa que aqui 
está [aponta para o Alexandre], 
que inclusivamente des!lava 
para designers de alta costura e 
nem queria acreditar!”. Marcou 
um encontro com ele e sentiu-se 
“muito perturbado, extasiado até. 
Ele tinha o cabelo comprido e de 
repente vi o ‘!lme’ todo. Ele fazia 
um gesto e parecia ainda mais 
feminino. O empregado veio e 

perguntou-lhe: ‘a senhora, o que 
vai tomar?’ e ele respondia que 
não era uma mulher. En!m, eu só 
pensava como era inacreditável ele 
assumir este seu lado feminino, 
sem qualquer problema, com muita 
luz e muita beleza”, recorda Ruben 
Alves.

A identi!cação entre ator e 
realizador foi tal que, no dia a 
seguir a esse encontro, Alexandre 
Wetter ligou a Ruben Alves: 
“Ruben, vi o teu !lme «Gaiola 
Dourada» e acho que tens uma 
sensibilidade para ir ao pormenor. 
Acredito que farias um !lme 
maravilhoso sobre o que estivemos 
a falar no nosso encontro de 
ontem”. Nunca assumindo que 

deveria ser ele o protagonista desse 
!lme, a verdade é que o realizador 
!cou a pensar no que o jovem 
modelo lhe tinha dito. 

“Desliguei o telefone e pensei: 
‘este rapaz de 27 anos, que não 
me conhece de lado nenhum, 
disse-me o que eu tinha de ouvir’. 
Fui ter com a produtora do !lme 
para televisão e disse-lhe que não 
era a pessoa certa para fazer esse 
trabalho, pois realmente não me 
revia no que me tinham pedido. 
Precisava de ter carta branca 
para fazer o que eu quisesse, e 
num !lme para cinema seria eu a 
escrevê-lo e teria essa liberdade”.

Não faltou muito para que o 
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cineasta e Alexandre Wetter se 
reencontrassem e percebessem que 
iriam fazer algo juntos. Depois de 
dizer aos produtores que queria 
fazer um !lme sobre um rapaz 
que queria ser Miss França, a 
resposta positiva foi imediata 
e o argumento seria o próximo 
passo. “Foi do meu encontro 
com o Alex que surgiu este !lme 
e já não estamos na questão da 
transidentidade. Estamos, sim, 
no ponto de vista de um rapaz 
que tem um sonho, que parece 
um pouco surreal, mas ao mesmo 
tempo trata-se de sermos quem 
somos, de sermos livres numa 
sociedade tão normativa que 

quer-nos fazer entrar em caixas…”, 
admite Ruben Alves.

«Miss» não é, nesse sentido, mais 
um !lme sobre transidentidade. 
O realizador franco-português 
sabia que esta temática já tinha 
sido objeto de bons documentários 
e que poderia não trazer algo de 
novo à mesma. Mas quando sentiu 
o lado feminino de Alexandre 
Wetter percebeu que algo moderno 
e interessante poderia ser feito, 
algo mais de acordo com a época 
em que vivemos. “O Alex não quer 
ser mulher. Ele só quer viver a 
feminilidade dele. E a feminilidade 
não pertence à mulher. Como 

o masculino não pertence ao 
homem. Temos os dois em cada 
um de nós e nuns desenvolve-se 
mais do que noutros, só que a 
nossa sociedade faz força para não 
desenvolver a parte feminina no 
homem e vice-versa. Fiz este !lme 
para não ouvir mais frases como ‘o 
menino não chora’, ‘o menino tem 
de brincar com carros da polícia 
e não pode fazer ballet’, ‘menino 
veste de azul e menina veste de 
rosa’. Quando conheci o Alex, ele 
fazia muita performance com 
o seu lado feminino e disse-me 
que o fazia para mostrar a beleza 
da feminilidade. É a sua arte.”, 
conclui.
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E se dúvidas pudessem existir, 
Ruben Alves colocou a derradeira 
questão a Alexandre Wetter. 
“Apenas lhe perguntei algo muito 
importante: ‘com todas as tuas 
performances e essa exploração 
do lado feminino, gostarias de 
mudar de sexo?’. A resposta foi 
negativa, sublinhando que se 
sentia muito bem como homem e 
consigo próprio. Apenas gostava de 
explorar a sua feminilidade.” 

o valor dos sonhos
Durante a escrita do argumento, 
foi essencial, também, o apoio 
incondicional da organização 
do concurso Miss França. “O 

Miss France abriu-me as portas 
do concurso e, depois de muito 
observar, perguntei à diretora: 
‘Mas, a!nal, o que faz a diferença? 
Conseguem ver imediatamente 
quem pode ganhar?’. E 
ela respondeu-me: ‘Muito 
rapidamente, percebemos quem são 
as duas ou três !nalistas, porque 
são essas que visualizam mais a 
coroa. Elas visualizam tanto o já 
estarem a vencê-la, que transpiram 
isso.’”

A visualização positiva é algo que 
sensibiliza o realizador e foi uma 
das ferramentas que escolheu 
para que a personagem de Alex 

percebesse que poderia ser um 
vencedor da tão ambicionada coroa 
da próxima Miss França, e, assim, 
realizar o seu sonho. “É essencial 
acreditar nos seus sonhos e o Alex 
diz uma coisa muito bonita durante 
as estreias do !lme: ‘Voltem 
aos vossos sonhos de infância e 
deixem-se levar no !lme’. Porque 
é mesmo isso, é uma história de 
sonhos!”, confessa o realizador.

Relativamente ao poder dos 
sonhos, Ruben Alves não tem 
dúvidas sobre o quão castradora 
a sociedade pode ser: “Quando 
acedemos aos nossos sonhos, 
vamos encontrar obstáculos, 
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como é óbvio, mas vamos fazer 
tudo para os atingir. E este sonho 
da personagem tem ainda mais 
obstáculos, pois é menos evidente. 
No entanto, a universalidade 
do propósito está aqui. Todos 
temos sonhos e todos temos de os 
seguir. A sociedade cada vez nos 
formata mais. Estamos a entrar 
num militarismo, em que não 
se pode dizer nada. Só um preto 
pode falar dos pretos, só um gay 
pode falar dos gays, só um judeu 
se pode rir dos judeus. Temos 
medo de dizer qualquer coisa. Esta 
mundialização traz muita coisa 
boa, mas faz muita coisa má. E esta 
desumanização e o facto de nos 

fecharmos cada vez mais não está 
a contribuir para o contrário.” 

Mas se o protagonista de «Miss» 
quer ser Miss França, o que queria 
ser Ruben Alves quando era 
criança? “Eu não tinha nenhum 
sonho. Na verdade, desde pequeno 
que fazia um espetáculo no Natal 
para a família. Fazia imitações e 
queria criar emoção nos outros. 
Quando via as pessoas rirem ou 
a emocionarem-se, a sentirem 
algo, isso realizava-me. Não tinha 
propriamente aquele sonho de 
que quando fosse grande seria 
realizador ou ator, pois eu já o fazia 
naturalmente. Só na adolescência 

percebi mais ou menos que isso 
podia ser um trabalho. Comecei 
a ir aos estúdios e percebi que as 
pessoas eram pagas para fazerem 
aquilo que eu tanto gostava e que 
eu fazia desde sempre. Fui ator 
durante cerca de 10 anos mas 
percebi que não estava plenamente 
realizado.” 

crítica da sociedade
Ao ressaltar a androgenia do seu 
protagonista, Ruben Alves lança 
questões sociais e humanas que 
têm o condão de, mais uma vez, 
nos darem a oportunidade de 
re$etir enquanto sociedade e 
humanidade. Órfão, Alex vive 
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numa residência com outros 
tipos de órfãos. Uma família 
multicultural, com órfãos de 
pátria, de casa, de dignidade, capaz 
de oferecer o que muitas famílias 
de sangue não têm capacidade: 
amor e amizade. Ruben Alves, 
através destas personagens, vai 
“deixando as sementinhas para 
o público pensar e argumentar, e 
acho que o !lme tem este poder 
de marcar uma época. Existe um 
tema principal, mas vou plantando 
questões, através das personagens 
que estão à volta, que têm em 
comum o facto de serem pessoas 
deslocadas, mas que se unem com 
fraternidade para avançar juntos. 

Essas pessoas que rodeiam o Alex 
também vão ajudá-lo a encontrar-
se. Acho isso tudo muito bonito. 
A personagem faz o percurso todo 
para encontrar-se e, a!nal, vai 
perceber que ele tem de se amar a 
si próprio para depois os outros o 
amarem.” 

pequenos grandes 
pormenores
Enquanto conversamos é 
impossível não mencionar a 
importância da banda sonora 
escolhida. A canção “Drôle 
d’époque”, de Clara Luciani, é 
uma que chama a atenção e que se 
adapta na perfeição à história do 

!lme. Quando explicamos a Ruben 
Alves que a letra foi traduzida na 
versão portuguesa, o realizador 
!ca eufórico e comenta com o 
seu protagonista. “Estávamos à 
procura da personagem, a ensaiar 
a roupa, o que soava bem e não, o 
cabelo, en!m.... Tinha conhecido 
esta música há pouco tempo e disse 
ao Alex para a ouvir. Ele escutou e 
disse: ‘Esta música diz tudo. Drôle 
d’époque, que época tão estranha 
esta. E isso é o que estamos a 
viver.”

Para os mais atentos, existe uma 
cena em que a imagem de uma 
caixa de som com Nossa Senhora 
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de Fátima surge no quarto de uma 
das personagens. A imagem faz 
parte do imaginário das casas 
portuguesas e Ruben Alves admite: 
“Este !lme não tem nada de 
Portugal mas tem de haver sempre 
uma homenagem a Portugal.” 
Aliás, desenvolver as personagens 
com os atores e a direção de arte, 
saber e pensar o que vai haver no 
universo das personagens é o que 
mais prazer dá ao realizador que 
nasceu em Paris, mas que guarda 
Portugal no seu coração. “Adoro 
os pormenores, porque gosto que 
as pessoas quando veem e reveem 
as cenas percebam que há sempre 

algo de novo para ver”. Aliás, a 
Metropolis foi questionada sobre 
o pormenor de um candeeiro com 
barbies penduradas, que está 
no quarto de Lola (#ibault de 
Montalembert), e não soubemos 
responder. Impõe-se revermos 
o !lme e encontrá-lo. Fica 
prometido, Ruben!
 
afinal, o que fazemos aqui 
“A minha parte preferida do !lme 
é quando o Alex vê a construção de 
um amor e de uma família à frente 
dele. Não é um olhar de inveja. 
É olhar de fatalidade, de quem 
coloca a questão: ‘A!nal, o que sou 

eu nesta sociedade? Será que vou 
ter uma família? Onde é que eu 
me encaixo?’”, revela o cineasta. 
Mesmo sem encontrarmos 
resposta a todas estas questões, 
«Miss» cumpre o seu papel de 
nos fazer re$etir e pede-nos a 
tolerância para aceitarmos a 
diferença. O !lme de Ruben Alves 
transporta-nos para a importância 
da coragem de olhar para dentro 
e dar atenção ao que nos torna 
únicos. 

alexandre wetter
Nascido no sul de França, estudou 
contabilidade e mais tarde 
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inscreveu-se em Belas Artes. 
Mudou-se, depois, para Paris para 
seguir a pro!ssão de manequim, 
conseguindo, em 2016, des!lar na 
semana da moda para um dos seus 
ídolos da haute couture, Jean-Paul 
Gaultier. “Parei com o trabalho 
de modelo quando realizei o meu 
sonho de trabalhar com Jean 
Paul Gaultier como mulher. Não 
imaginei que nada pudesse superar 
isso.”

Mas parece que estava enganado. 
Em 2019, Ruben Alves deu-lhe 
acesso ao outro grande sonho, o de 
protagonizar um !lme. “Quando 

vi o «Miss» pela primeira vez foi 
muita informação para mim. 
Estava sozinho na sala, comigo 
próprio, a descobrir imensas 
coisas. Quando terminou, queria 
vê-lo outra vez e outra vez, para ver 
tudo com muita atenção. Estava 
atento à personagem, porque 
trabalhámos muito com um coach 
para o acting, e foi difícil porque 
este papel acabou por me mudar a 
mim”, con!dencia-nos Alexandre 
Wetter quando o conhecemos, 
durante a sua primeira viagem a 
Lisboa.  

O ator que teve um pequeno papel 

num dos episódios de «Emily 
in Paris», no qual contracenou 
com Lily Collins, descreve essa 
experiência como muito cool e 
divertida [a!nal, “tinha de ser o 
bitch boy”], mas no futuro quer 
fazer outros papéis. “Sei que vai 
ser trabalhoso, mas faz parte. 
Trabalhei muito para me tornar 
o Alex, para exercitar as minhas 
emoções, e foi muito difícil. 
Quando somos modelos, não 
querem ver as nossas emoções, 
apenas querem a nossa beleza. E no 
!lme precisamos de ser humanos e 
reais. E este trabalho também me 
fez chorar e há muito tempo que 
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não o fazia. Somos homens, não 
é suposto chorarmos. Sinto que 
agora é muito importante sentir 
tudo, porque quando era criança 
era muito emotivo e quando cresci 
bloqueei todas as emoções. O meu 
trabalho com o feminino era o 
meu maior escudo e isso de!niu os 
meus 20 anos. Agora, aos 30, não 
vou querer isso”. 

Depois de passar por diversos 
festivais e da estreia em França, 
Alexandre Wetter não podia estar 
mais feliz com o trabalho com o 
restante elenco e com a reação 
do público. “Homens e mulheres, 

jovens, velhos, LGBT, todos vieram 
ter comigo e disseram que depois 
de verem o !lme foram embora 
com um amigo novo. Sim, porque o 
Alex existe em todo o lado.” 
Sobre esta experiência, o ator vai 
ainda mais longe: “O Ruben mudou 
a minha vida. Ele é um ser humano 
muito sensível e muito bom. E 
espero que este !lme mude a vida 
de muitas outras pessoas.”
Acreditando no poder que o 
universo tem em ouvir as nossas 
preces e corresponder, como uma 
fórmula mágica. “Agora preciso 
assentar e saber o que vou pedir 
a seguir. O meu sonho ainda não 
está terminado com o !lme. Este 

é um presente. Depois é que vou 
pensar noutro sonho. Vivo no 
‘agora’”.

“obrigado!”
Ao falar sobre o seu papel em 
«Miss», Alexandre Wetter tem uma 
certeza. Ao dar a sua feminilidade 
para este !lme, fez com que ele 
descobrisse ainda mais a sua 
masculinidade. No momento 
em que falamos, os seus cabelos 
longos já não existem e, a!nal, 
quem é este Alexandre agora? 
“Eu acho que encontrei a minha 
criança e o rapaz que eu era antes. 
É verdadeiramente incrível. Com o 
Alex [a sua personagem] eu !z uma 
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viagem interior ao meu eu e foi 
muito forte”, sublinha.  

Relativamente ao processo do 
!lme, entre o mote para o mesmo 
e o encontro com Ruben Alves, o 
ator faz referência à $uidez com 
que tudo aconteceu e à certeza 
de que tudo estava destinado 
a acontecer assim. E a maior 
das transformações foi o !lme 
ter tomado por completo a sua 
alma. “Sinto que sou uma pessoa 
totalmente diferente depois deste 
!lme. Eu pensava que precisava 
da feminilidade para me proteger, 
mas percebi agora que já não 
preciso.”

Quando era criança queria ser 
o Indiana Jones, “por causa da 
aventura e da coragem, e pelo facto 
de poder ir à procura de tesouros”. 
Aos 30 anos, confessa que “quando 
era jovem não sabia que iria viver 
tantas aventuras como estas que 
estou a viver. Agora, posso dizer 
que sou também um Indiana Jones 
e que o maior tesouro está em nós 
e isso é o mais importante.” 
Desde cedo percebeu que era um 
“menino especial”. “Na escola, 
todos diziam que eu era diferente 
e foi difícil, mas foi importante 
para viver tudo o que estou a viver 
agora. Para uma criança é muito 
complicado perceber o porquê”, 

confessa. Quando questionado 
sobre o reencontro que o !lme 
«Miss» lhe proporcionou com esse 
“menino especial” e sobre o que 
esse lhe disse, Alexandre Wetter 
responde emocionado: “Quando o 
reencontrei, ele disse-me: ‘Ok, eu 
percebo o que se passou e porque 
é que foi difícil. A!nal, o que era 
estranho acabou por ser o mais 
precioso que eu tinha, e agora 
faz sentido e está tudo bem.”  Ao 
reencontrar-se com a criança que 
dizia querer ser o Indiana Jones 
quando crescesse, Alexandre 
Wetter disse-lhe, simplesmente, 
“obrigado!”. 

RUBEN ALVES
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A segunda temporada de «Modern Love» chega 
ao catálogo do Amazon Prime Video já no dia 13 
de agosto. A METROPOLIS marcou presença na 
promoção internacional e traz-lhe um super-especial! 
São quatro entrevistas com o elenco e a review em 
primeira mão.

SARA QUELHAS MODERN   LOVE
    DE REPENTE, O AMOR (MODERNO) ACONTECE
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alguns, pouco moderna. Carney 
descomplica rapidamente o 
celeuma: a aposta da Amazon 
Prime Video é sobre os moldes em 
que o amor acontece nas cidades 
modernas, onde, em populações 
vastas e de rotinas estabelecidas, 
as relações começam por meros 
acasos. Não há o encanto, por 
assim dizer, de crescer em 
meios pequenos e selecionar a 
pessoal ideal para nós: é sobre 
a multiplicidade de maneiras 
como o amor navega novos 
caminhos numa sociedade digital, 
modernizada e até em pandemia.

«Modern Love» tem como base 
artigos publicados numa coluna 
com o mesmo nome no jornal 
#e New York Times. Estes são 
adaptados e reimaginados no 

de viagem chorava baba e ranho 
durante “When the Doorman Is 
Your Main Man”, enquanto eu, 
além de !ngir não a conhecer, 
pensava como era curioso o 
efeito que certas histórias têm 
em nós. A!nal, uma série cujo 
principal !o condutor é o amor, é 
necessariamente universal. 

 A certa altura, na sua conversa 
com a METROPOLIS e outros 
media, John Carney resumiu o 
que signi!ca, para ele, «Modern 
Love» [amor moderno, na tradução 
literal]. Justi!car o conceito por 
detrás da sua própria criação é 
uma tarefa mais difícil do que 
possamos pensar – uma das 
principais críticas à primeira 
season prendia-se com o facto 
de série ser, no entender de 

A METROPOLIS teve acesso 
antecipado à segunda 
temporada de «Modern Love», 
que tem estreia marcada na 
Amazon Prime Video dia 13. 
Descubra o que pode esperar da 
nova incursão narrativa desta 
antologia sobre as relações na 
cidade grande.

Mal se começa a ouvir “Setting 
Sail”, o genérico de «Modern 
Love», que tem letra do criador 
John Carney e é interpretado por 
Gary Clark, é como regressar a 
um lugar familiar depois de muito 
tempo. Vi o primeiro episódio 
da série durante uma viagem de 
avião, algo que, depois de um 
período alargado de pandemia 
e restrições, parece já ter sido 
noutra vida. A minha companhia 
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pequeno ecrã, em episódios curtos 
e com histórias isoladas, que 
contam histórias de amor para 
sempre, amor por um momento, 
ou do impacto da perda.

A verdade é que a série 
impressionou logo na primeira 
temporada pelo elenco, com 
nomes como Anne Hathaway, 
Dev Patel, Andy Garcia, Tina Fey 
ou Catherine Keener, e volta a 
conseguir o mesmo no regresso. 
Entre os atores evidenciam-se 
Minnie Driver, Sophie Okonedo, 
Kit Harington, Anna Paquin, 
Tobias Menzies e Garrett Hedlund, 
entre outros. Atores com uma 
tradição considerável em televisão, 
no teatro, ou carreiras bem 
!rmadas na longa-metragem, que 
surgem com um desa!o diferente: 

construir uma personagem e 
convencer a audiência em apenas 
30 minutos.
 
Há um certo equilíbrio nas 
histórias escolhidas para a T2, 
desde logo com relações que 
vão desde o início da pandemia 
a outros tempos agora mais 
distantes. A pluralidade é 
evidente: além do casting 
versátil e das diferentes faixas 
etárias e fases de vida, destaca-
se a diversidade nas relações e 
a panóplia de narrativas; há um 
episódio sobre o que acontece 
depois de morrer o amor da 
nossa vida, o amor tem tempos 
de doença e até romances de 
famosos (Andrew Rannells, com 
quem a METROPOLIS também 
falou, escreve e realiza “How Do 

You Remember Me?”, um episódio 
baseado numa crónica dele para o 
NYT). 

Apresentações feitas no que à 
fórmula diz respeito, resta saber se 
funciona. A resposta é direta, mas 
nem por isso menos complexa: sim 
no seu conjunto, mas nem sempre 
na análise individual. Isto é, as 
tramas são tão independentes 
entre si que acabam por 
ganhar vida própria, pelo que é 
inevitável gostar mais de umas 
do que outras, ou estabelecer 
maior empatia com algumas 
personagens ao invés de outras. 
Um pouco como acontece quando 
comparamos séries, uma vez que 
os episódios não têm ligação entre 
si e o mote ou abordagem não é, 
necessariamente, idêntico.
 
Embora o espaço curto de tempo 
em que a ação se desenvolve seja 
um aparente handicap, a verdade 
é que essa conversa se desvanece 
devido, como já foi mencionado, 
à qualidade da generalidade do 
elenco. Até mesmo o elenco mais 
jovem, com nomes como Lulu 
Wilson (Ouija: Origem do Mal, 
Annabelle 2, Sharp Objects) e Lucy 
Boynton (Bohemian Rhapsody, 
#e Politician).
 
Assim como acontece em short 
stories, «Modern Love» é uma série 
cuja ação se esfuma rapidamente 
– por ser composta por episódios 
isolados e breves –, mas cujo 
impacto pode perdurar se “falar” 
com a audiência. É uma narrativa 
sobre como a sorte e o acaso 
podem revolucionar vidas e, 
particularmente, relações. É uma 
daquelas séries que aquecem o 
coração, ou o deixam apertadinho 
quando, apesar da tal sorte, há 
momentos ou !nais que estão 
longe de ser contos de fadas. 
Porque são reais: o “poder” não 
está em quem cria, mas sim na 
simplicidade de quem o viveu.
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“consideramos 
o amor algo 
intemporal e 

antigo”

A METROPOLIS foi um dos 
meios que esteve à conversa 
com o criador de «Modern 
Love», John Carney, numa 
“mesa redonda” amigável e 
enriquecedora. De sotaque 
carregado e jeito fácil, o 
showrunner mostrou-se 
totalmente 
conquistado 
pelo 
formato 
curto dos 
episódios e 
partilhou 
alguns dos 
segredos por 
detrás da série de sucesso do 
Amazon Prime Video. Sempre 
de resposta pronta, respeita 
as críticas mas diz não estar 
preocupado em escrever 
histórias modernas. 

Como é que escolheu os artigos 
da coluna Modern Love?
Bem, eu sigo dois tipos de 
critérios. O primeiro é ter uma 
ligação pessoal à peça; pode ser 
a uma personagem ou relação, 
a uma amizade, uma dimensão 
que me atinge numa perspetiva 

mais pessoal. E o segundo é 
quando eu estou a ler 

um determinado 
texto, ao !m de 
quatro ou cinco 
vezes, sou atingido 
por algo que eu, 

enquanto cineasta, 
consigo imaginar aquela 

cena a funcionar muito bem. Ou 
posso imaginar-me a realizar 
quatro ou cinco momentos que li 
no artigo, que seriam divertidos 
e desa!antes, ou interessantes de 
realizar ou escrever. Normalmente 
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não !co “ah, adoro aquele texto 
então vou adorar aquela pela de 
TV”, não é assim que funciona. 
Até já descobrimos que alguns dos 
melhores textos devem continuar 
escritos, e que outros vão funcionar 
melhor como um episódio de meia 
hora. Já me debatia várias vezes ao 
tentar “mastigar” um artigo que eu 
adorei para o tornar um episódio de 
meia hora, mas não resultou. São 
estes os meus critérios.

Muitos artigos adaptados 
são de há vários anos. Foi 
necessário adaptá-los para 
parecerem atuais ou modernos?
Não tivemos de fazer muito isso. 
Normalmente olhamos para a 
série como o conjunto de algumas 
coisas. Num sentido é estranho 
porque a série se chama «Modern 
Love», mas consideramos o amor 

algo intemporal e antigo, e que não 
mudou assim tanto. No entanto 
é óbvio que as circunstâncias 
em que nos encontramos nestas 
grandes cidades, com telefones e 
iPads, computadores e tudo isso. 
E isso afeta as nossas expetativas 
do amor, mas não afeta realmente 
os nossos corações. No !nal do 
dia, aquilo que procuramos nestas 
histórias é menos ser super atual 
e mais ser autêntico em termos 
românticos, independentemente 
da geogra!a ou da cidade em que 
estão. Mas sentimos que o que une 
aquelas duas pessoas é verdade 
no momento em que se conhecem 
por qualquer motivo, e é isso que 
procuramos quando lemos os 
artigos. E sabemos que tivemos 
de fazer um pouco de atualização, 
e por vezes mudamos o tempo 
e movemos alguma coisa para o 

presente, mas sinto que «Modern 
Love» eventualmente podia 
acontecer no futuro ou no passado, 
em qualquer altura… O lado 
moderno do título refere-se, para 
mim, não ao tipo de amor, mas ao 
facto de que vivemos em grandes 
cidades agora, que estão a mudar e 
mudam a maneira como fazemos 
as coisas.

«Modern Love» puxa realmente 
muita emoção do público, 
com as várias hipótese de 
entendimento do que é o 
amor. Que tipo de carga 
emocional e pressão isso tem 
em ti, enquanto argumentista e 
realizador?
Posso pedir à minha mulher para 
vir aqui e responder a esta questão 
[risos]. É uma boa pergunta, porque 
realmente absorves todas estas 
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histórias românticas quando estás 
em pré-produção e a gravar estes 
episódios, e levas o trabalho para 
casa ocasionalmente, e isso faz-te 
re$etir quem tu és e a tua própria 
história romântica… Sinto que me 
ajuda, enquanto criador da série 
ou showrunner, ler todas estas 
histórias e trabalhar neste formato 
ajuda-me a estar agradecido pelo 
facto de estar numa relação, ter 
uma família, e às vezes, quando 
estou a ler 50 destas histórias por 
semana, sinto-me feliz por não 
estar à procura de ninguém. Porque 
isso é realmente desgastante e 
apesar de os pontos altos serem 
muito altos, os baixos também são 
muito baixos. A minha sobrinha, 
de 20 anos, aliás os meus sobrinhos 
e sobrinhas… quando ouço aquilo 
porque estão a passar com as 
redes sociais e os encontros; !ca 
satisfeito por isso ter acabado para 
mim. Mas ocasionalmente começas 
a pensar que adoravas aquele 

sentimento de descer a rua ao som 
da Chaka Khan, a cantar “I Feel For 
You”, nos anos 80, enquanto vais 
para casa da tua namorada e acho 
que, de certa forma, a série deixa-
nos reviver isso, esses episódios 
românticos. Mas eu tenho que 
manter essas coisas separadas, 
ainda que afete a tua vida, o que 
estás a fazer.

Podemos dizer que Nova Iorque 
já é uma personagem da série?
Espero que não. Sempre adorei a 
ideia de que «Modern Love» pode 
acontecer em qualquer lado. E 
isso é mais sobre personagens do 
que localização, mas sou o tipo 
de cineasta que, ainda que de 
forma não intencional, deixa o 
ambiente invadir o trabalho. Estou 
consciente do que dizes quando 
estou a fazer um !lme, a cidade 
torna-se uma personagem, mas 
não necessariamente Nova Iorque. 
Espero que a série possa ser feita 

em qualquer lado, até um aeroporto 
ou um avião, entre duas cidades, 
onde não vamos ter a cidade como 
personagem. Espero que a série não 
se torne uma série de Nova Iorque, 
porque isso a limita, ou Dublin. 
Um grande exemplo do que falaste 
é James Joyce em Ulisses, que é 
uma história muito famosa que 
acontece em Dublin. Mas eu sou 
muito, muito forense em relação à 
cidade e à sua localização, e à sua 
personagem entre personagens, 
mas o que o James Joyce já fez foi 
escrever um livro massivamente 
universal que se lê em todo o lado, 
e !ca-se com vontade de visitar 
Dublin. Mas não acho que Dublin 
ofusque as personagens, e gostava 
de fazer esta série sem ter Nova 
Iorque, Chicago ou Dublin, ou 
qualquer cidade que possa ofuscar 
as personagens.

Acreditas que um dia podes 
encontrar um artigo que te 
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impacte de tal forma que vais 
querer fazer uma temporada e 
não apenas um episódio?
Por acaso, o que gosto nesta série 
é das regras dos episódios de 
meia hora, sabes? Tens de contar 
a tua história naquele intervalo 
de tempo. Considero isso muito 
desa!ante e agradável de fazer, e 
gosto de haver coisas diferentes 
em que entras e sais… Estou 
um pouco cansado da televisão 
que continua e continua, com 
programas longos que te obrigam 
a ver tudo em ordem para seguir 
storylines e narrativas. É ótimo, 
mas eu !co cansado disso às vezes. 
Por isso, o que adoro em «Modern 
Love» é que podes mergulhar em 
qualquer altura da série, podes 
ver o número 8, o 3, o 2, podes 
saltar a primeira temporada. 
Gosto de serem grandes histórias 
de pequena dimensão, e pode 
haver um “cimento”, de forma 
inconsciente, entre os tijolos, mas 

não é planeado e eu não o localizo… 
Não nos sentámos em nenhuma 
destas temporadas e dissemos “esta 
temporada é sobre este tipo de 
amor”. Apenas !zemos os artigos 
que adorámos, e acho que um das 
coisas mais fortes nesta série é que 
podes estar num voo de meia hora 
ou 45 minutos e podes assistir a 
um episódio de «Modern Love», 
sem teres de voltar para assistir 
mais nenhum, ou ter de seguir uma 
história. Assististe àquilo uma vez 
e ou te diz alguma coisa ou não.

Tiveste a capacidade de 
atrair talento que não é 
necessariamente conhecido 
por trabalhar em televisão. 
Porque é «Modern Love» tão 
importante neste sentido?
Acho que o que é bom nesta série 
é que não é pessoal se um ator 
recusar. Se estiveres a escrever 
um !lme e um ator que gostas 
recusa, sentes que é pessoal e 

apetece-te rasgar o argumento 
e queres desistir de ser cineasta. 
Sentes-te rejeitado. Com esta série 
é como “não senti ligação ao que 
me enviaste, envia-me outro na 
terceira temporada”, vários atores 
disseram isso na primeira e depois 
trabalharam na segunda. Sentes 
que vais encontrar o ator certo para 
cada papel, porque é um episódio 
de meia hora; se o ator estiver 
livre, vem e está no set durante 
uma semana e meia, não é uma 
grande quantidade de dinheiro 
ou prestígio, mas sentiram uma 
ligação ao argumento. Acho que 
pensam que são só duas semanas, 
é chegar e sair, e posso fazer 
estes episódios porreiros e não 
há mais compromisso; é muito 
atrativo. Acho que alguns atores, 
em certas fases das suas vidas e 
das suas carreiras, têm uma janela 
de oportunidade para fazer algo. 
Mas sentimos sempre que a pessoa 
certa vai chegar. Quando somos 
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A química que têm é palpável 
até numa “mesa redonda” 
virtual. Tobias Menzies e 
Sophie Okonedo trabalham 
juntos pela primeira vez 
em «Modern Love», mas 
a sua interação ao longo 
de toda a conversa quase 
nos faz acreditar que são 
velhos amigos. Os atores 
protagonizam um dos 
episódios mais duros de toda a 
temporada, com um ex-casal, 
que se aproxima novamente, 
a ter de ultrapassar uma das 
maiores provas da sua vida.   

Tobias, és conhecido por causa 
de vários dramas históricos e 
também teatro. Foi um alívio 
poder interpretar um tipo 

normal em «Modern Love»?
Tobias Menzies: Sim! Acho que 
já interpretei uma quantidade 
signi!cativa de coisas de época, 
pelo que é bom poder usar jeans 
e uns ténis. Mas, e sobretudo, foi 
muito bom trabalhar com a Sophie 
Okonedo. Passámos um bom 
bocado em Dublin, a desenvolver 
o episódio com o John Carney. 
Estamos muito entusiasmados 
para que as pessoas vejam.

Sentiram uma ligação forte às 
vossas personagens desde o 
primeiro dia?
Sophie Okonedo: Não desde 
o primeiro dia… Quer dizer, o 
primeiro dia se considerarmos 
o início das !lmagens. Porque 
nós, eu e o Tobias, tivemos de 
estar em isolamento no mesmo 
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hotel quando chegámos a Dublin, 
e isso acabou por ser muito 
vantajoso. Porque podemos 
pensar aprofundadamente 
sobre o argumento, trabalhar 
nas personagens e, além disso, 
podemos conhecer-nos muito 
bem num espaço curto de tempo. 
Por isso, quando chegámos ao 
primeiro dia de !lmagens, acho 
que estávamos, de!nitivamente, 
muito ligados às personagens, 
mas não acho que tenha sido 
algo imediato. Apenas exigiu um 
pouco de trabalho e mostrou os 
elementos que considerámos os 
melhores para as personagens, 
expondo-os.
TM: Sim, como a Sophie disse, foi 
ótimo ter aquele período. Porque, 
sabes, nunca tínhamos trabalhado 
juntos, não nos conhecíamos. 

Então tivemos de, num curto 
espaço de tempo, “cozinhar” um 
casamento, a história daquele 
casal; para que aquilo tivesse um 
pouco de textura, um pouco de 
veracidade quando conhecemos a 
história.

O que vos interessa mais em 
relação a este projeto? 
SO: Eu não assisti à série 
antes porque estava um pouco 
preocupada. Eu !co preocupada. 
Bem, duas coisas acontecem: eu 
penso “não vou ver”, porque não 
quero saber que tipo de mundo é, 
gosto de chegar a um mundo e não 
saber muito bem como é suposto 
ser. Depois, e se eu não gostasse 
da série? Eu tinha dito que ia fazer 
e depois não gostei… Tinha essas 
duas coisas na cabeça, por isso não 
assisti.
TM: Assisti à primeira temporada 
para ter uma ideia do que era 
e depois falei com o John, e 
realmente gostei de falar com ele e 
da forma como ele falava da série. 
E depois envolvi-me. Entretanto 
ouvi que a Sophie também ia 
entrar e !quei entusiasmado… 
penso que foi essa a ordem das 
coisas. Li ainda o artigo em que 
a história se baseia… um tipo de 
história meio interessante, meio 
agridoce. Sim, foram as coisas que 
me interessaram.
SO: Fiz muitas dessas coisas 
depois de ter aceitado e chegar 
a Dublin, porque percebi que o 
Tobias tinha feito muito mais 
pesquisa e eu tinha poucos dias 
para o “apanhar”. Então, acabei por 

fazer essas coisas mais tarde.

Gostava de saber se tentaram 
descobrir o que aconteceu às 
vossas personagens na vida 
real…
TM: Não, não tentei.
SO: Eu também não.
TM: Mas agora que falas disso, 
!co a questionar-me porque não 
o !z.
SO: [para Tobias] Não teria sido 
útil…
TM: Chegar tão longe na história 
[completa].
SO: Sim. É mais útil !car 
simplesmente naquele momento, 
não é? Além disso, nós tínhamos 
uma data de ideias em relação ao 
que ia acontecer a seguir, e isso 
também deixa a audiência com 
muitas hipóteses do que pode vir.
TM: Vamos ver. Estas histórias 
são pequenas vinhetas, de certa 
forma não são grandes histórias. 
É mais algo relacional, textual, 
como a atmosfera daquilo. Então, 
suponho que saber que são pessoas 
verdadeiras com vidas reais… vais 
sentir-te um pouco macabro se 
fores “escavar” para saber o que 
aconteceu realmente.
SO: Não creio que fosse ajudar, 
não achas? Porque naquele 
momento estamos de facto 
apaixonados e não queremos ler 
que se calhar eles não !caram… 
então, é melhor viver no momento. 
Acho que sim, não teria ajudado 
assim tanto, mas é interessante. 
Agora gostava de saber o que 
aconteceu…
TM: Boa pergunta.
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“Trazer esse 
!lme para hoje é 

a!rmar a luta contra 
os preconceitos”

A METROPOLIS participou 
numa “mesa redonda” virtual 
com a atriz Minnie Driver, que 
protagoniza a história mais 
complexa (emocionalmente) 
da segunda temporada de 
«Modern Love». Num episódio 
que fala sobre o 
amor e a dor 
da perda, 
Stephanie 
(Driver) 
prepara-se 
para vender o 
carro do primeiro 
marido, entretanto já falecido. 
Uma história que passou a 
ganhar um signi!cado ainda 
mais próximo recentemente, 
após o falecimento da sua mãe.
 

O que nos podes dizer sobre a 
história?
Na verdade, é uma história sobre 
amor e luto. Um casal tem de 
vender o carro que pertence à 
mulher, mas ela !cou com o carro 
do marido que morreu antes do 

seu segundo casamento. É 
muito difícil dizer 

adeus àquele 
carro, porque ela 
está muito ligada 
ao seu falecido 

marido através dele. 
E eu realmente… gostei 

da ideia de como é difícil superar o 
luto, mas também de como o amor 
te ajuda nisso.

Qual foi o maior desa!o ao 
contar esta história?
O maior desa!o, para mim, foi 
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realmente perceber como ela podia 
estar apaixonada pelo marido 
atual, quando é tão claro que o 
amor da vida dela foi o marido 
que morreu. Porque gostei muito 
mais dele no argumento, e depois 
no episódio também. Mas foi isso 
que o tornou particularmente 
difícil e também bom; ela tinha 
de permitir a si própria amar de 
novo, e tinha de encontrar uma 
forma de valorizar o seu segundo 
casamento, de saber que era algo 
bom. Só que foi complicado, sim.

Se não me engano, já passaram 
30 anos desde que começaste a 
representar…
Meu deus, a sério? A sério? Então 
como posso ter apenas 25? [risos]

Nesta altura, e tendo feito 

tanta coisa, estás a receber o 
tipo de papéis em que gostavas 
de participar?
Sim, sem dúvida. E se não estou 
a receber, estou a criar essas 
oportunidades para mim. Porque 
acho que essa é a evolução, não 
acredito que possas ser um ator 
pronto a contratar na minha 
idade. Não porque não haja 
muitos papéis, porque há, mas 
realmente porque há muito mais 
que eu quero fazer do que sentar-
me e esperar que alguém me 
diga para ir trabalhar. Uma das 
coisas maravilhosas quando se 
envelhece é estarmos mais dentro 
do que fazemos, porque há um 
nível de mestria que vem quando 
fazes algo… são as tuas 10 mil 
horas, a tua ideia “gladwelliana”. 
Acho que !z mais de 10 mil 
horas nesta altura, onde é mais 
profundo e também se expande. 
E estás à procura de mais formas 
de expressar todas as coisas que 
estás a aprender enquanto ser 
humano e queres coloca-las no 
repositório do teu trabalho. Então, 
é realmente brilhante, é estranho. 
É como uma coisa à Benjamin 
Button, em que sentes que o teu 
corpo se está a deteriorar, mas o 
teu espírito e a tua energia, bem 
como a tua sabedoria e habilidade 
para articular, está a !car cada vez 
mais forte, mais selvagem e mais 
potente.

Gostava de saber como foi 
para ti desenvolver uma 
personagem para um episódio 
de apenas 30 minutos…
Bem, foi uma valente desilusão 
para te dizer a verdade. Quer 
dizer, eu gostava que isto tivesse 
sido uma longa-metragem. 
Gostava de ver realmente a 
história a expandir-se e, de certa 
forma, é isso que é maravilhoso. 
Eles escolheram estas histórias 
que são !lmes, ainda que o tempo 
seja bem mais curto. Foi realmente 

como fazer um !lme, mas eu 
gostei muito. Gostava era de o ter 
feito durante mais tempo.

Sabendo que a inspiração 
do teu episódio veio de algo 
que aconteceu, como todos, 
quão emocional é viver estas 
personagens?
O que é tão adorável é saber que 
isto é a história de alguém. Para 
mim, há uma reverência e uma 
conectividade real com a história, 
porque ela é verdadeira. É a vida de 
alguém, estás a contar a história 
dessa pessoa. Por isso sim, estás a 
desempenhar um papel, mas este 
também é real. Então realmente 
aprofunda a experiência, acho 
eu, saber que há este nível de 
veracidade na história. Mas, 
em último caso, não sei… estou 
sempre feliz quando estou no set a 
gravar um !lme ou uma série; mas 
adicionou, de!nitivamente, um 
elemento de maravilhoso, porque 
era verdade.

Fizeste um dos podcasts de 
Modern Love há quatro anos, e 
também era uma história sobre 
amor e luto. Acreditas que 
estas personagens podem ser 
mais desa!antes e complexas?
Sim, acho. Acho mesmo. Acho que 
há um grande nível de di!culdade 
em expressar o que é o amor além 
da dor da perda, porque o luto é 
tão forte que quase temos medo 
dele. As crianças não aprendem 
isto nas escolas, e eu acho que 
deviam. Não temos, pelo menos no 
Oeste, a nossa relação com a morte 
a perda é… não falamos muito 
sobre ela. Contar uma história que 
é sobre o amor que resulta do luto, 
acho que é realmente importante. 
E acho que é muito difícil, mas 
a importância sobrepõe-se à 
di!culdade e o desa!o, enquanto 
atriz, também é o que torna isto 
divertido.
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Andrew Rannells faz parte 
de uma lista restrita: é um 
dos poucos “sortudos” a ter 
duas crónicas publicadas na 
coluna “Modern Love”, do 
jornal The New York Times. 
Numa conversa express 
com o ator, que participa na 
segunda temporada como 
realizador e argumentista, 
e os protagonistas do 
“seu” episódio, Marquis 
Rodriguez e Zane Pais, a 
METROPOLIS foi perceber 
como tudo aconteceu. O 
episódio em causa retrata 
a história de um casal 
(Rodriguez e Pais) que se 
revê muitos anos depois de 
um encontro casual, numa 
movimentada rua nova-
iorquina. 

Andrew, como é que a tua 
história viajou do "e New 
York Times para a televisão? 
E, além disso, como acabaste a 
escrever e realizar o episódio?
Andrew Rannells[realizador 
e argumentista]: Eu escrevi 
o artigo, já há uns anos, para a 
coluna “Modern Love”, e acabou 
por resultar num capítulo mais 
extenso num livro que eu escrevi, 
Too Much Is Not Enough. Quando a 
segunda temporada de «Modern 
Love» estava a ser desenvolvida, 
vou ser sincero, fui eu que fui ter 
com eles. Porque queria muito ser 
incluído na segunda temporada. 
Então, recordei-os, gentilmente, 
do artigo, porque tinham passado 
uns anos; mas o Dan Jones, 
editor no Times, gostou muito da 
ideia e apresentou-me ao John 
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Carney, o criador da série. Depois 
disso, escrevi o argumento e o 
John sugeriu que eu realizasse 
o episódio, uma vez que é uma 
história pessoal, e ele achou que eu 
poderia ser a melhor pessoa para 
a contar. Não estava à espera, mas 
estou muito agradecido ao John 
Carney por ter sugerido isso e me 
ter apoiado. 

Marquis e Zane, como se 
proporcionou a participação 
neste episódio?
Marquis Rodriguez [ator]: 
Embora ache que este lado é um 
pouco “romantizado”, a verdade é 
que fui a uma audição.
Zane Pais [atriz]: Sim, ambos 
conseguimos o papel graças ao 
nosso sangue, suor e lágrimas 
[risos].

MR: Sem dúvida!
ZP: Mas acho que esta é a melhor 
maneira de conseguir um trabalho 
por vezes, porque não apareces 
para gravar e pensas “será que sou 
a pessoa certa para isto?”. Não, o 
Andrew escolheu-nos.
AR: Isto foi no meio da pandemia 
e toda a gente estava a fazer a 
audição por cassete… Cassete não, 
não estamos nos anos 80! [risos] 
Eles !zeram a audição através de 
vídeos que gravaram a partir de 
casa.
ZP: Com a Super 8.

Como foi experienciar essa fase 
à distância?
AR: Foi uma maneira única, 
porque não nos encontrámos 
em pessoa até começarem as 
gravações, porque tudo, até a 
primeira leitura, foi feito de forma 
virtual. Foi uma experiência 
diferente para todos.
MR: Eu e o Zane !zemos uma 
leitura para ver se tínhamos 
química no Zoom, o que não foi 
claramente ideal, mas…
AR: Mesmo assim tinham 
química!
MR: Correu mesmo bem.
AR: Sim, correu muito bem, mas 
estávamos meio que a perceber 
como seria trabalhar durante esta 
altura.

Estamos a falar de algo que 
aconteceu mesmo… Como é, 
enquanto atores, trabalhar 
com alguém tão próximo 
da história durante todo o 
processo? E para ti Andrew, 
observar enquanto isto se 
desenrola à tua frente.
MR: Foi incrivelmente útil ser 

algo que aconteceu ao Andrew… e 
o que ele experienciou, porque ele 
tinha a informação e um acesso à 
história que, de outra forma, eu 
não teria ali no set. Então eu podia 
fazer perguntas e mergulhar de 
uma maneira que não teria sido 
possível de outra forma. Foi muito 
útil.
ZP: Em relação à pergunta, acho 
que não foi dessa forma que 
vivemos enquanto gravávamos. 
Não foi como se estivéssemos a 
recriar os eventos do passado dele, 
porque tínhamos uma liberdade 
artística total para fazermos o que 
sentíamos ser melhor enquanto 
atores. O que foi realmente 
libertador, mas há uma dimensão 
extra ao trabalho, porque estamos 
a trabalhar em algo incrivelmente 
pessoal para o realizador, pelo que 
isso é uma vantagem.
AR: Foi muito útil abrir esta 
história e, como o Zane disse, 
não era a história do Andrew 
Rannells. Era no passado, mas 
tornou-se uma versão diferente 
dos acontecimentos daquele 
dia, o que foi libertador. Havia 
todas estas dimensões de tempo 
enquanto desenvolvíamos o 
episódio de que eu me tinha 
esquecido, para dizer a verdade. Eu 
!cava “ah, sim, isto foi o que me 
aconteceu” [risos]. Houve alguns 
momentos, obviamente quando o 
Marquis está ao telefone, em que 
eu !cava… Sim, isto é uma história 
real. Mas, a maior parte do tempo, 
deixei que eles e o resto do elenco 
criassem a sua própria versão 
do que aconteceu, pelo que foi 
realmente excitante e libertador 
poder contar a história dessa 
forma.
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O cinema documental esteve em 
destaque no mais prestigiado 
festival de animação do mundo, 
Annecy, em França, que celebrou 
os seus 60 anos de 14 a 19 de 
junho, em versão centauro – 
meio presencial, meio virtual, 
acontecendo tanto in loco, quanto 
online –, atribuiu o seu prémio 
Cristal a um !lme de código 
postal escandinavo. Exibido dois 
meses antes no Brasil, em abril, 
na abertura do festival É Tudo 
Verdade, «Fuga» («Flee») [foto] 
é um documentário sobre uma 
vida de exodos. Em uma delicada 
(mas doída) narrativa, o diretor 
Jonas Poher Rasmussen regista 
um passado do seu amigo de 
juventude Amin Nawabi. Esse é 
o pseudónimo de um intelectual 
altamente graduado que, nas 

vésperas de se casar com o seu 
namorado, luta com segredos 
dolorosos ligados à sua infância 
em solo afegão, que manteve 
escondidos por 20 anos e que 
ameaçam desestabilizar a sua 
paz e o seu futuro. Coube à longa 
mais duas láureas de Annecy: um 
prémio para a música original e 
um prémio especial de fomento à 
distribuição. 
 
“A animação deu-me a 
possibilidade de preservar uma 
vida ameaçada pelo risco. Fiz coisas 
muito diferentes como cineasta, 
desde um !lme com rosto de 
encenação teatral na reconstituição 
de um crime passional, chamado 
«What He Did», até um thriller 
investigativo de natureza policial, 
que foi «Searching for Bill». E, 

FESTIVALDE ANIMAÇÃO 
DE ANNECY
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para complicar, eu não desenho. 
Mas havia diante de mim alguém 
cuja identidade precisava ser 
protegida. Alguém com quem 
cresci. O meu maior interesse nele 
era a sua voz e a história que essa 
voz dramatizava. Por que não 
substituir o rosto por trás daquela 
voz por uma animação?”, disse 
Rasmussen à METROPOLIS, via 
Zoom. “É a saga de alguém que 
sempre sentiu a necessidade de 
fugir, para poder ser quem é. Era 
algo doloroso. O meu protagonista 
e eu vivemos certas experiências 
culturais parecidas nos anos 1990, 
mas em lugares diferentes, sob 
prismas afetivos distintos, estando 
eu no conforto de uma cidadezinha 
dinamarquesa e ele numa 
jornada pelo mundo, em busca da 
liberdade”.

Um dos aspectos que mais 
impressionam em «Fuga» é 
sua so!sticada direção de arte, 
que - somado a um abrasivo 
olhar político e a um ataque à 
homofobia - fez a longa sair do 
Festival de Sundance, em Park 
City, Utah, nos EUA, com o Grande 
Prémio do Júri. Imagens de um 
jovem Jean-Claude Van Damme, 
estilizado, em «Força Destruidora» 
(1987), dão um toque de exotismo 
a um documentário que viaja 
pelo mundo tentando tentar as 
violências pelas quais Amin e sua 
família passaram. A referência ao 
kickboxer belga vem da paixão 
de Amin por ele, que vai além da 
cine!lia, passando pela atração 
sexual que sentia, já em miúdo, 
pelo astro. Ao deixar Cabul, o seu 
berço, às pressas, por conta de 

uma brutalidade contra o seu pai, 
que custa a ser explicada no !lme, 
ele acaba na Rússia, ainda sob jugo 
soviético, vivendo sob condições 
sub-humanas, atrás de dignidade. 
Só depois, chega à Dinamarca. 
Nesse meio tempo, ao longo das 
suas andanças, viu Van Damme 
aqui e ali na TV, assim como 
Rasmussen. 

“Viemos de extremos e nos 
cruzamos no empenho de 
registrar as suas vivências. As 
nossas conversas, quando éramos 
garotos, não $utuava em torno 
dos !lmes de Van Damme, ainda 
que ele fosse uma referência 
para quem foi jovem nos anos 
1990. Aliás, o que mais importou 
foram os !lmes dele que vimos 
cada um num país: eu, na cidade 
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dinamarquesa de Vallekilde; ele, 
em Cabul ou em Moscovo. Quando 
tornamo-nos próximos, havia uma 
série de músicas e de !lmes que 
descobrimos mais ou menos na 
mesma época, mas em contextos 
bem diferentes. Com o destaque 
que, no caso dele, era um contexto 
de escape. Mas foram recordações 
que nos aproximaram”, disse 
Rasmussen.

Falou-se muito de Cabul no 
festival animado ainda «My Sunny 
Maad» (também intitulado «Ma 
Famille Afghane» [foto em cima]), 
um ímã de aplausos nas suas 
projeções, que saiu de Annecy 
com o prémio especial do júri. 
A direção é da diretora checa 
Michaela Pavlátová, vencedora do 
Urso de Ouro de curtas, em 1995, 
por «Repete». A sua primeira longa 

animada acompanha a imersão 
de Herra, uma jovem checa, no 
Afeganistão após o seu casamento 
com Nazir, um sujeito apaixonado 
por ela, mas devoto às tradições do 
seu país. Após o casamento, Herra 
vai morar com a família dele, 
assumindo a burca sobre as suas 
madeixas louras, submetendo-se 
a regras que, pouco a pouco, vão 
minando a sua felicidade e a sua 
aposta na harmonia da vida a dois. 
As tentativas frustradas de Herra 
em engravidar dão ainda mais 
peso ao relacionamento, pautado 
por códigos sexistas de opressão.
“O meu interesse são relações 
afetivas e laços de família. 
Não vejo essa narrativa como 
sendo um !lme político, embora 
seja impossível não ter uma 
abordagem politizada ao falar 
sobre o Afeganistão. Mas a minha 

questão essencial aqui é a arte de 
ser tolerante. Era ver como uma 
mulher se ajeita em meio às regras 
daquela sociedade”, disse Michaela 
à METROPOLIS “Trabalhei com 
uma equipa de estudantes recém-
formados, num argumento que 
começou em 2015. Sou uma artista 
que !z as minhas curtas animadas 
praticamente sozinha, no controle 
de tudo. Fiz duas longas de !cção, 
que me ensinaram muito. Mas 
esse trabalho animado precisava 
de uma equipa pequena”.

Na seção paralela Contrechamp 
o prémio principal foi para uma 
obra-prima brasileira: «Bob Cuspe 
– Nós Não Gostamos de Gente» 
[foto à direita]. Um dos !lmes mais 
ousados - plástica e politicamente 
– já feitos no Brasil, a primeira 
longa-metragem de Cesar 
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Cabral, feita pela Coala Filmes 
de São Paulo, conquistou a láurea 
principal da sua competição, onde 
havia mais uma longa da sua 
pátria: o (tocante) drama baiano 
em digital 2D «Meu Tio José», 
de Ducca Rios, sobre os traumas 
da ditadura militar. Feita com 
bonecos, em stop motion (técnica 
na qual objetos são !lmados 
quadro a quadro), a história de 
Cuspe, um punk da periferia 
paulistana (com a voz do ator 
Milhem Cortaz), é baseada nas 
tiras de BDs Angeli, mesclando 
documentário e distopia. Angeli, 
numa versão puppet, fala de 
sua vida e a sua disposição para 
se desfazer do seu passado. 
Paralelamente, Cuspe, condenado 
à extinção pelo artista grá!co, sai 

da cabeça dele, para um acerto de 
contas. O desempenho vocal de 
Milhem é devastador. 

“Receber esse prémio em Annecy 
coroa não só a dedicação de uma 
equipa talentosa envolvida por 
mais de cinco anos, mas reforça 
a maturidade da animação 
brasileira perante o mundo”, 
a!rmou Cesar Cabral. “Quem 
dera aos atuais responsáveis 
pelas políticas públicas no nosso 
país conseguissem entender o 
signi!cado desse reconhecimento 
para a cultura brasileira”.

Outras pérolas hão de deixar 
saudade no festival, como é o 
caso dos bonecos com formas 
de bichos animados quadro a 

quadro em «Even Mice Belong In 
Heaven», da dupla tcheca Denisa 
Grimmová e Jan Bubení&ek, que 
injeta inteligência na seara dos 
!lmes infantojuvenis. É uma 
aventura metafísica sobre a 
improvável amizade entre uma 
ratinha e uma raposa em uma 
espécie de Céu dos Animais, num 
estudo sobre tolerância e sobre 
reencarnação. Já a questão ligada 
ao universo LGBTQ+ aparece 
também na deliciosa curta suíça 
«Dans La Nature», de Marcel 
Barelli, sobre a conexão afetiva 
entre felinos, carneiros e aves 
do mesmo sexo. Já a transfobia 
é estudada detalhadamente nos 
relatos animados por «All #ose 
Sensations In My Belly», uma 
produção luso-croata. 
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“interesso 
por !lmes que 
dialogam com a 

vida”

Solidariedade nas veias 
abertas da América Latina
«Voluntário **1864» 
marca a volta da premiada 
Sandra Kogut, realizadora 
de «Mutum», a !lmes 
documentais, revendo 
vivências de quem 
ajudou a vacina 
contra a 
covid-19 a 
avançar 
RODRIGO
FONSECA

Chocada pelo incêndio que 
destruiu parte da Cinemateca 
Brasileira, no dia 29 de julho, 
em São Paulo, a cineasta Sandra 
Kogut estava a um passo de lançar 
seu novo !lme, o documentário 
«Voluntário **1864 - quem são os 

anônimos da vacina?», quando a 
tragédia transformou em cinzas 
parte importante da memória 
audiovisual da sua pátria. Desde 
então, ela se uniu a um coro de 
vozes em nome da preservação 
do que ainda !cou de pé da 

instituição. O fogo que deu 
cabo de parte daquele 

oásis da memória 
somatiza todo 
um processo de 
desmazelo do 

Brasil, na gestão de 
Jair Bolsonaro. E uma 

das maneiras da realizadora de 
«Mutum» (atração da Quinzena 
dos Realizadores de 2007, exibido 
ainda na mostra Generation 
da Berlinale 2008) reagir ao 
desmanche da sua pátria foi 
documentar a luta dos seus 

VOLUNTÁRIO **%$#( 
QUEM SÃO OS ANÔNIMOS DA VACINA?

ENTREVISTA

SANDRA 
KOGUT

REALIZADORA
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conterrâneos que cederam as 
próprias veias, literalmente, 
às experiências em torno da 
vacinação para erradicar a 
covid-19. Sandra decidiu voltar às 
veredas documentais pelo meio 
do sucesso internacional da sua 
mais recente !cção, «Três Verões», 
lançado em plena pandemia, em 
2020, após ter arrebatado prémios 
na Turquia e Espanha para a sua 
atriz, Regina Casé. Teve acesso 
a um grupo de pessoas que se 
voluntariaram para participar dos 
testes em busca de uma fórmula 
química que imunizasse o mundo 
do coronavírus no momento em 
que Bolsonaro menosprezava da 
gravidade da doença.  

Lançado no dia 1 de agosto 
na Globo News, «Voluntário 

**1864 - quem são os anônimos 
da vacina?» entrou na sequência 
na rede do streaming Globoplay, 
podendo correr o mundo ao longo 
do ano. Durante 9 meses, os seus 
personagens abriram para Sandra 
as suas casas, as suas vidas, 
permitindo à cineasta a chance de 
rodar uma longa à distância, na 
intimidade do lar de cada um. São 
personagens muito diferentes, em 
vários cantos do país. 

Na entrevista a seguir, Sandra – 
hoje no páreo do troféu Platino, o 
Oscar da latinidade, a ser realizado 
em outubro, em Espanha, com 
«Três Verões» – fala sobre a 
educação formal e sentimental 
que veio de saldo na concepção do 
projeto, de!nindo-o como uma 
carta para o futuro.

 De que maneira o seu cinema 
de personagens conversa 
com a tradição documental 
do seu país, de Vladimir 
Carvalho a Eduardo Coutinho, 
e onde ela aponta uma voz 
própria? O que você acredita 
ser o “efeito Sandra”, na 
sua busca, na sua marca, no 
documentário? De que maneira 
“Voluntários**1864” carrega 
essa marca?
Sandra Kogut: Apesar de adorar 
assistir !lmes e admirar muitos 
diretores, quando faço um 
!lme não penso em nada disso. 
Não me pergunto onde e como 
ele vai se inserir na paisagem 
cinematográ!ca, na História do 
Cinema... Cada novo !lme que 
faço é, para mim, no início, é um 
grande mistério, um desejo, e 
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quando começo o projeto, sempre 
tenho a sensação de que não tem 
relação com nada que !z antes. 
Claro que, ao longo do processo, 
vou entendendo melhor o que 
estou fazendo, e, muitas vezes, 
depois do !lme pronto, vejo as 
muitas conexões com outras 
coisas, mas, ainda assim, é um 
mergulho em grande parte cego, 
intuitivo. Acho que trabalho 
assim porque me interesso por 
!lmes que dialogam com a vida, 
mais do que com o cinema. Em 
comum em todos os meus !lmes 
(seja documentário ou !cção) acho 
que está um interesse enorme 
pelas pessoas. Sempre acreditei 
que não existe melhor paisagem 
que o rosto. É isso que me faz 
seguir fazendo !lmes. Neste 
ponto, eu me sinto próxima de 
cineastas como Eduardo Coutinho, 

de quem era amiga. Ele tinha 
uma curiosidade genuína pelas 
pessoas, e um prazer em estar ali 
com elas. É isso também que me 
move. Eu me interesso por !lmes 
humanistas, mesmo que isto esteja 
de certa maneira fora de moda...

De que maneira um 
!lme panóptico como 
"Voluntários**1864" desa!a 
a noção clássica de autoria 
e de autoralidade em um 
documentário?  
Quando comecei a fazer o 
documentário “Voluntários”, 
!z a mim própria a pergunta 
que muitos diretores !zeram na 
pandemia: como seguir fazendo 
!lmes em tempos de isolamento 
social? E, ao mesmo tempo, eu 
queria que os meus personagens 
!zessem diários para o !lme, 

porque achava importante poder 
registrar, ao longo do tempo, no 
calor do momento, em tempo 
real, o que eles estavam vivendo. 
Logo, fui percebendo que as 
imagens amadoras, feitas por eles, 
eram muito mais interessantes 
do que qualquer imagem que eu 
!zesse deles. Aquelas imagens 
em estado bruto eram mais 
carregadas de emoção – era 
como se estivéssemos dentro da 
cabeça deles. Eu falava com eles 
regularmente e ia encomendando, 
dando ideias, criando situações. 
Dividindo com eles o que estava 
procurando, para que pensassem 
nisso na hora. Encomendei 
situações similares para pessoas 
diferentes, e ia explorando 
também as especi!cidades. Foram 
meses nessa relação. No início 
da pandemia, eu pensei muito 

TRÊS VERÕES
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num projeto que !z há 30 anos, 
chamado “Parabolic People”. Nele, 
eu instalava cabines individuais 
equipadas com uma câmara, nas 
ruas, e convidava as pessoas a 
entrarem sozinhas e usarem o 
equipamento como quisessem, 
num momento de intimidade. Na 
época, a tecnologia era uma via 
de mão única e eu queria inverter 
essa relação de poder. Quando a 
quarentena começou, e eu vi as 
pessoas nas janelas, cantando, 
protestando, aplaudindo, aquela 
imagem me lembrou das cabines. 
Aquele desejo de mandar uma 
mensagem para o mundo. Hoje 
as cabines são o celular. Tudo isso 
entrou na minha concepção desse 
!lme.

O seu «Três Verões» carrega 
muitas marcas sociais, mas 
re#ete um elemento muito 

recorrente no seu cinema, que 
é a solidão. O quanto as tuas 
e os teus solitários re#etem 
elementos existenciais do 
Brasil?
Eu me interesso muito pelo 
re$exo do poder na vida do 
cidadão comum. Como as decisões 
tomadas pelos governos se 
re$etem na vida das pessoas, 
aquelas que não tem voz no debate 
público, e muitas vezes estão à 
margem, fora de quadro? Como 
a grande História se re$ete nas 
vidas das pessoas comuns? No 
“Voluntários**1864”, o assunto é 
esse; no «Três Verões», também. 
É verdade que os personagens 
enfrentam uma solidão, mas eles 
também se encontram através 
dela. Acho que aquilo que você 
está chamando de solidão eu 
chamaria de singularidade. Eles 
estão sempre meio sozinhos na 

sua maneira de perceber o mundo, 
que é sempre singular, única. Mas 
daí também nasce uma força.

A que geração você se sente 
pertencente e como essa turma 
começa no cinema? Onde o 
vídeo e a película se misturam 
no seu cinema?
Eu tenho pontos em comum 
com gerações diferentes do 
cinema brasileiro, que, não 
necessariamente, tem a ver com 
a minha idade. Comecei a fazer 
cinema quando o cinema no Brasil 
tinha acabado, no início dos anos 
1990. Era a época do presidente 
Collor, que extinguiu tudo, todas 
as políticas públicas. Quando eu 
comecei, o cinema era um clube 
fechado, para poucos. Existiam 
poucas escolas. Eu entrei nesse 
mundo por um caminho inusitado. 
Descobri na época o vídeo, uma 

MUTUM
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ferramenta que ainda não tinha 
muita história pregressa, um 
pouco como eu. Comecei no 
mundo das artes plásticas e logo 
entendi que eu seria alguém que 
transitaria no universo do som 
e da imagem, mas a escolha do 
suporte (se seria um !lme, um 
vídeo, uma instalação, se seria 
documentário ou !cção) seria uma 
escolha artística e não um plano 
de carreira. Cada projeto pede um 
formato diferente. Então !z coisas 
bem diferentes ao longo dos anos, 
sempre no mundo do áudio visual.
Como é o que o seu processo 
de direção de personagens em 
documentários ajuda na sua 
direção de atrizes e atores como 
Regina Casé?

Sandra Kogut: Quando escolho um 
ator para fazer um papel, procuro 
o terreno comum entre aquela 
pessoa e o personagem. Não gosto 
de composição. Sempre acredito 
que o resultado será algo no meio 
do caminho entre o que sonhei 
e quem aquela pessoa é. Procuro 
pessoas “sendo” os personagens. 
Nesse sentido, não é muito 
diferente dos documentários. 
Estou sempre preocupada em criar 
situações, em estabelecer relações 
entre os personagens, para que 
as cenas façam sentido para eles, 
para que eles sintam necessidade 
de dizer aquelas coisas. Não 
porque decoraram aquelas linhas 
ou pensaram sobre aquilo, mas 
porque estão mergulhados naquela 

situação, sentindo daquela 
maneira. EU também preciso 
sentir o que eles sentem para 
poder dirigi-los. 

Que rumos a tua !cção há de 
tomar após «3 Verões»? E quais 
seriam os teus documentários 
em produção? Em que pé eles 
andam, sobretudo agora que 
o teu «Passaporte Húngaro» 
celebra 20 anos?
Quando lançamos o !lme «Três 
Verões», muita gente me dizia: 
“Quero mais verões, quero 
invernos, primaveras!”. Comecei a 
perceber que eu também queria... 
Ficava curiosa em pensar como 
aqueles personagens estariam 
vivendo neste Brasil do apocalipse. 
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Seguir olhando para o mundo 
através deles. E, assim, estou 
escrevendo um desdobramento 
desse !lme. Acabo de lançar um 
documentário depois de vários 
anos fazendo somente !cção. De 
novo, depende do projeto. É isso 
que me diz se deve ser uma !cção 
ou um documentário. Acredito 
também que cada !lme tem um 
jeito de ser feito que é só dele. 
Descobrir isso já é uma boa parte 
do caminho andado. É importante 
não saber antes da hora. Sempre 
faço os !lmes porque sou tomada 
de um desejo tão grande que se 
não !zer vou !car muito infeliz. Aí 
vou arrumando um jeito de fazer. 
Um !lme é sempre um pedaço 
enorme da minha vida, de quem 

eu sou. É existencial. No !nal eu 
sou isso: essa pessoa que faz esses 
!lmes, que olha para o mundo 
desse jeito.

De que maneira as chamas 
da Cinemateca Brasileira 
ferveram a memória de seu 
país?
A gente deveria parar tudo e 
só falar sobre a Cinemateca! 
Se um dia eu quis fazer !lmes 
é só porque, antes de mim, 
outras pessoas !zeram-nos. A 
Cinemateca não é um depósito 
de !lmes. É algo vivo. Ali está 
registrado como as pessoas 
falavam, mexiam-se, pensavam 
nos últimos cem anos no 

Brasil. Ali está registrada a 
origem de tudo. A Cinemateca 
é nosso patrimônio comum. E é 
exatamente isso que esse governo 
trabalha para destruir. O nosso 
patrimônio comum, o terreno 
comum, o que faz a gente ser um 
país e não apenas um amontoado 
de pessoas que calhou de nascer no 
mesmo lugar. Para este governo, 
a palavra, a arte, a cultura – tudo 
isso só interessa se usado como 
propaganda. É terrível o que 
estamos vivendo no Brasil. Virou 
um país que trabalha para a morte, 
celebra a morte. 
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O mundo da televisão e do streaming não 
para. É «Loki» que reclama um reinado no 
MCU, Stephen King que tem mais uma 
adaptação na TV, «Lupin» que diz um "até já" 
elaborado, e o «Equalizer» que encontra um 
spin-o! com Queen Latifah. Descubra estas 
e outras reviews no site da METROPOLIS, 
em constante atualização.



REVIEWS



A atravessar a melhor fase da 
sua carreira, depois do Emmy 
por «Schitt’s Creek», Annie 
Murphy é a cabeça de cartaz 
numa série que desmisti!ca o 
papel da dona de casa de sitcom. 
SARA QUELHAS

O tema é cabeludo. A comédia fácil 
das sitcoms consiste, mais vezes do 
que queremos admitir, no tipo cool 
que é casado com uma mulher par-
ticularmente bonita, mas que, por 
um motivo ou outro, é motivo de 
piada. Uma opção televisiva cons-
ciente que começa logo no casting, 
pelo que é também frequente ter 
atrizes bem mais novas e atraentes 
do que o protagonista, o que pode-
rá alargar a conversação ao facto de 
as atrizes serem muito mais “da-

KEVIN CAN F-K HIMSELF. TEMOS DE FALAR SOBRE O ESTEREÓTIPO / AMC

tadas” do que os atores. A verdade 
é que não é preciso procurar muito 
até nos depararmos com um artigo 
ou entrevista sobre o assunto – a 
di!culdade de ser atriz a partir dos 
30 anos, ou como tantas vezes são 
escolhidas atrizes mais jovens para 
desempenhar os papéis dessa faixa 
etária e seguintes. E não falamos 
apenas de sitcoms.

Ainda que não aconteça em todas 
as sitcoms, trata-se de um tópico 
antigo, mas que se mantém incri-
velmente atual. Atrizes de comédia 
“encalhadas” em sitcoms como ade-
reço de um protagonista masculino, 
que muitas vezes se veste e compor-
ta como uma personagem bem mais 
infantil. Uma das séries que vem 
logo à memória é a primeira tem-

porada de «Kevin Can Wait» e, após 
pesquisa, é fácil perceber que não se 
tratou de uma simples coincidência. 
A criadora Valerie Armstrong não 
esconde ao que vem: «Kevin Can 
F–k Himself» aponta vários proble-
mas comuns no universo da comé-
dia em TV, nomeadamente à custa 
da !gura feminina, tantas vezes 
plana e meramente funcional para 
que o tal “tipo !xe” possa brilhar. 
Mas o que acontece quando a mu-
lher sai de cena e a atenção deixa de 
estar sobre ela?

Longe da faceta bem-disposta e de 
comédia pronta a que nos habituou 
em «Schitt’s Creek», Annie Murphy 
tem aqui o desa!o exigente de, si-
multaneamente, ser convincente 
em comédia e drama.
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Depois de servir de elemento có-
mico à infantilidade de Kevin (Eric 
Petersen), Neil (Alex Bonifer) e Pete 
(Brian Howe), o tom muda, o for-
mato multi-câmera vira formato câ-
mera única, a fotogra!a escurece e 
Allison McRoberts (Annie Murphy) 
pode expressar o quão está cansa-
da do seu marido. No fundo, «Ke-
vin Can F–k Himself» ilustra o que 
acontece a uma típica dona de casa 
das sitcoms quando as câmeras não 
a observam. E o resultado é inespe-
rado: Allison deixa de servir de pro-
pósito à comédia fácil e, ao estilo de 
uma comédia negra, tenta reclamar 
para si o comando da sua própria 
vida. De uma maneira extremamen-
te sombria!

Embora o lado de sitcom seja levado a 

sério, e a história tenha sentido por 
si própria, há um segundo lado bem 
dark e que acaba num plano obscuro 
que motiva a ação da primeira tem-
porada: Allison quer pôr !m ao ci-
clo… de vez. A personagem de Mur-
phy revolta-se com a sua rotina e 
começa a planear um caminho para 
ser feliz – sem Kevin. Forma, neste 
segundo plano, uma amizade ines-
perada com a vizinha Patty (Mary 
Hollis Inboden) que também prova 
ser mais do que uma personagem 
unidimensional usada para reforçar 
o comportamento adolescente do 
grupo de homens adultos.

Quando Kevin sai de cena, a série 
perde a cor e até a banda sonora se 
torna mais sinistra, mas é também 
nessa altura que «Kevin Can F–k 

Himself» se torna interessante. 
Fora de compartimentos, de piadas 
simples e automatizadas, de perso-
nagens sem profundidade utiliza-
das como instrumentos de comédia. 
É nesses momentos que tem início 
o lado dark da nova série do AMC 
Portugal, bem como a crítica social 
que inspirou Valerie Armstrong a 
escrever esta história. O objetivo é 
simples: tirar o espectador da zona 
de conforto, que tão bem conhece, e 
desa!á-lo a perceber o que se passa 
de errado quando o formato multi-
-câmera está on. Resta saber se vai 
ser bem-sucedida ou se, assim que 
perceberem ao que vem «Kevin Can 
F–k Himself», não mudam num 
zapping rápido para uma sitcom tra-
dicional…
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Um resort paradisíaco no Hawai 
parece lançar o mood certo para 
o verão, mas «"e White Lotus» 
revela-se bem menos solarenga 
do que o esperado.
 
Mike White regressa à criação de 
séries com estrondo, por detrás 
da ideia e da lente de «#e White 
Lotus», uma série que mistura co-
média e drama com um ambiente 
de sonho. O autor, mais conhecido 
por «Escola de Rock» (2003) e por 
apostas independentes como «Bea-
triz at Dinner» (2017), combina vá-
rias in$uências e um elenco notável 
para criar um mistério que promete 
agarrar a audiência nas próximas 
semanas.

THE WHITE LOTUS. UMA FÁBULA DE TIPOS BRANCOS E RICOS / HBO PORTUGAL

Vamos por partes. «#e White Lo-
tus» recebe o mesmo nome do re-
sort de luxo onde decorre a ação 
(além de uma ligação ao apelido 
do seu criador, White), e reúne um 
sta" peculiar com um conjunto de 
clientes brancos e ricos particular-
mente exigentes. A série é, na sua 
essência, é uma sátira social e dos 
(falsos) bons costumes, que resulta 
na ilustração de uma sociedade de-
cadente na sua pior luz. E com um 
catalisador que é apresentado logo 
no arranque da narrativa: alguém 
acabou mesmo por sair do destino 
paradisíaco… sem vida. Quem será 
a vítima? Será que o argumento 
está a ser óbvio ou não passará tudo 
de uma artimanha do discurso? Há 
seis episódios para descobrir.

O cast é um dos pontos fortes da 
trama. Dos talentos !rmados aos 
emergentes, «#e White Lotus» 
apresenta um conjunto de intérpre-
tes com provas dadas e capazes de 
elevar o argumento, já de si bastante 
sólido, de White. Contam-se, além 
de outros, Murray Bartlett, Connie 
Britton, Jennifer Coolidge, Alexan-
dra Daddario e Steve Zahn, além de 
jovens com carreiras estabelecidas 
como Sydney Sweeney («Euphoria», 
«#e Handmaid’s Tale», «Sharp 
Objects»), Fred Hechinger («A Mu-
lher à Janela») e Brittany O’Grady 
(«Star», «Little Voice»).

Por sua vez, as personagens são 
muito complexas e cativantes 
em termos narrativos. Armond 
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(Bartlett) é o gerente do espaço, um 
homem cuja boa disposição parece 
encontrar entraves a cada novo hós-
pede; Belinda (Natasha Rothwell) é 
a responsável de bem-estar que vê 
surgir inesperadamente um sonho; 
Tanya McQuoid (Jennifer Cooli-
dge) segue uma viagem solitária 
com a missão de libertar as cinzas 
da mãe; a família Mossbacher nem 
perde tempo a simular uma falsa 
perfeição; e os recém-casados Sha-
ne (Jake Lacy) e Rachel (Alexandra 
Daddario) depressa veem ameaça-
do o seu estado de graça.

Se o descontentamento mimado de 
Shane parece criar logo um con$ito 
com Armond, o caso !ca ainda mais 
bicudo com os comportamentos de 

risco de Olivia Mossbacher (Sydney 
Sweeney) e da sua amiga Paula (Bri-
ttany O’Grady). Todos os clientes 
vivem no limite do seu pedantismo, 
com atitudes que tornam difícil 
uma empatia com o espectador: a 
maioria são personagens hipócri-
tas, petulantes e antissociais que 
contribuem para um ambiente cada 
vez mais tenso na ação. Da inter-
pretação aos diálogos, bem como a 
banda sonora muitas vezes inquie-
tante, todos os elementos contri-
buem para o status quo da nova 
série da HBO, que se torna também 
progressivamente mais interessan-
te.

Uma das melhores séries do strea-
ming até ao momento em 2021, 

«#e White Lotus» aposta numa 
temporada sólida de seis episódios, 
sem prolongar em demasia nem 
apressar os acontecimentos. Tudo 
acontece a seu tempo, contribuindo 
para um melhor conhecimento dos 
clientes e sta% presentes no resort 
de luxo, numas férias que se podem 
revelar para esquecer. E, aos pou-
cos, a estadia aparentemente de so-
nho transita entre a caricatura dos 
ricos, a crítica social e um mistério 
ironicamente apetecível. Além dis-
so, se teve de adiar as suas férias 
ou este ano a viagem vai ser mais 
curta, aproveite esta série para sa-
borear um dos destinos mais dese-
jados por esta altura (talvez não no 
#e White Lotus…).
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MONSTROS AO TRABALHO. A MISSÃO DE FAZER RIR AS CRIANÇAS - DISNEY0

Vinte anos depois do !lme 
«Monstros e Companhia» 
(2001), a história continua no 
streaming Disney+ com a série 
«Monstros ao Trabalho». Após 
descobrirem o poder energético 
do riso, os monstros têm de se 
adaptar às novas exigências dos 
tempos: fazer rir as crianças. 

A missão agora é fazer rir. Na se-
quência das aventuras de «Mons-
tros e Companhia» (2001), a em-
presa Monsters, Incorporated 
muda o fornecimento de energia 
a Monstrópolis; a!nal, o riso pa-
rece ser mais poderoso do que os 
gritos dos mais pequenos. A mu-

dança é abrupta e Tylor Tuskmon 
(Ben Feldman) é um dos afetados: 
após se destacar como um dos alu-
nos mais assustadores da univer-
sidade, e ser contratado, depara-se 
com um mundo em revolução, no 
qual não tem qualquer capacidade 
para fazer rir as crianças, logo no 
seu primeiro dia de trabalho. No 
!m de contas, foi tratado anos a 
!o para fazer exatamente o oposto. 

Mas falemos de regressos. Sully 
(John Goodman), Mike (Billy Crys-
tal), Celia (Jennifer Tilly) e Roz 
(Bob Peterson) voltam para fazer as 
delícias de miúdos e graúdos, ainda 
que desta vez assumam, previsivel-
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mente, menor destaque. Em contra-
partida, Val Little (Mindy Kaling), 
Fritz (Henry Winkler), Duncan 
(Lucas Ne%) e Cutter (Alanna Uba-
ch), entre outros, contribuem para 
desenvolver novas camadas, físicas 
e narrativas, na Monsters, Incorpo-
rated.

Sem lugar para assustar crianças, 
Tylor é temporariamente transfe-
rido para a Equipa de Instalações 
da Monsters, Inc. (MIFT), onde um 
conjunto de personagens peculiares 
o tenta integrar e estabelecer ami-
zades. Mas, naturalmente, a ambi-
ção de Tylor é chegar mais longe, 
desta feita ao Piso do Riso, onde os 

monstros atravessam as habituais 
portas com um objetivo diferente 
daquele com que se iniciou a nar-
rativa de «Monstros e Companhia» 
(2001).

Entre a nostalgia e a criação de uma 
narrativa interessante o su!ciente 
para atrair novos públicos, nomea-
damente nas camadas mais jovens, 
«Monstros ao Trabalho» é uma sé-
rie que vem provar porque é inte-
ressante, para a audiência, a Disney 
ter um serviço de streaming. À me-
dida que as histórias mais popula-
res vão ganhando mais camadas, 
sem desiludir, isso torna-se ainda 
mais evidente. Uma competição de-

sigual para com outros meios, que 
têm de puxar dos galões ou recupe-
rar histórias de sucesso para atin-
gir o mesmo efeito. Quem ganha é 
o público, ainda que falte, natural-
mente, tempo para ver tudo…
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«Ted Lasso», uma das séries-
-sensação dos últimos anos, 
repete a proeza de agarrar a 
audiência do primeiro ao úl-
timo minuto. Mas onde há luz 
também há escuridão…
 
Se, nos últimos 12 meses, nenhum 
amigo vos recomendou «Ted Las-
so», mudem de amigos. A joia da 
coroa do streaming do Apple TV+, 
que conquistou o público, a crí-
tica e 35 nomeações aos Emmys, 
é uma das séries a não perder no 
pequeno ecrã. Depois de uma pri-
meira temporada contagiante e 
repleta de boa disposição, ainda 
que com alguns momentos menos 
luminosos, o regresso vem lem-
brar-nos porque gostámos tanto 
da primeira entrega e desvendar 
novas camadas na personalidade 

TED LASSO. DE TODAS AS CORES QUE A VIDA TEM - APPLE TV0

das personagens. Casais impro-
váveis, indefinição profissional, 
surpresas inesperadas, corrup-
ção e saúde mental: «Ted Lasso» 
é o carrossel de emoções que nin-
guém vai querer perder este ve-
rão. Ah, e com direito a episódio 
de Natal.
 
Quando, em 2013, fez o primeiro 
sketch de Ted Lasso para a NBC 
Sports, no âmbito da campanha 
do canal para promover a aqui-
sição dos direitos de emissão da 
Premier League, Jason Sudeikis 
estaria longe de imaginar que 
chegaria aqui. Não só conseguiu 
colaborar na adaptação da ideia a 
série de TV, como o fez com um 
sucesso verdadeiramente estron-
doso. Além disso, a narrativa 
criada em torno de Lasso – mais 

credível do que no sketch – atri-
bui profundidade ao protagonis-
ta e àqueles que se vão cruzando 
com ele ao longo dos episódios, 
conquistando a audiência (sejam 
fãs de futebol ou não). Capitali-
zando essa capacidade, na nova 
temporada é ainda mais visível a 
partilha de atenções com outros 
intervenientes, que ocupam uma 
posição muito relevante na ação, 
como Rebecca (Hannah Waddin-
gham), Roy Kent (Brett Golds-
tein) ou Nathan (Nick Moham-
med).

Na segunda temporada, «Ted Las-
so» acaba por colher os frutos de 
uma primeira season com elevado 
nível de qualidade e complexida-
de. A multiplicação de storylines 
acontece de forma natural, mas 
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também a luz encontra o seu 
oposto e, na escuridão, a série da 
Apple TV+ propõe uma conversa 
alargada sobre saúde mental. Per-
cebemos rapidamente o que nos 
aguarda com a inclusão de Sarah 
Niles como Sharon, uma psicólo-
ga que começa a trabalhar no AFC 
Richmond; e, mesmo que inicial-
mente tal seja quase um acaso, 
a verdade é que se mostra muito 
importante com o avançar da his-
tória.

Tudo parece familiar, mas, ao 
mesmo tempo, tudo se trans-
forma. Roy Kent vê-se forçado a 
terminar a carreira devido a uma 
lesão no joelho, enquanto Jamie 
Tartt (Phil Dunster) palmilha no-
vos e imprevisíveis caminhos, de-
pois de marcar o golo que atirou 

o AFC Richmond para a segunda 
liga inglesa. Para quem espera 
um épico triunfante de subida à 
principal divisão do futebol in-
glês, é preciso ter calma: o clube 
tem acumulado uma sucessão de 
empates e um azar com Dani Ro-
jas (Cristo Fernández) complica 
ainda mais as contas do Cham-
pionship. Mas já percebemos que 
«Ted Lasso» é muito mais que 
futebol: e, ainda que como Dani 
diz o futebol seja “vida”, a vida é 
maior do que isso, e compreende 
muitas outras coisas.

Caminhem para a nova incursão 
de «Ted Lasso» confiantes e sem 
medo. A série protagonizada por 
Jason Sudeikis nasceu para ser 
vencedora, mesmo que isso não 
se repita em campo. E, como em 

equipa que ganha não se mexe, 
todos os fan favorites estão de 
regresso para, de uma forma ou 
outra, completarem o naipe. À 
boa maneira antiga, vejam e es-
palhem a palavra: Ted Lasso está 
de volta!

Esta série foi criada e desenvol-
vida para TV por Jason Sudeikis, 
Bill Lawrence, Brendan Hunt (o 
braço-direito Beard) e Joe Kelly. 
Além dos atores já mencionados, 
o elenco conta com Juno Temple, 
Jeremy Swift, Stephen Manas, 
Moe Jeudy-Lamour, Toheeb Ji-
moh, Billy Harris, Kola Bokinni, 
James Lance e Annette Badland, 
entre muitos outros.
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"tudo 
tinha 

que parecer 
orgânico"

«Cruel Summer» da Amazon 
Prime Video é uma série que 
fez um sucesso surpreendente 
nos Estados Unidos aquando 
a sua exibição televisiva na 
Freeform em Abril de 2021. 
«Cruel Summer» é um brilhante 
thriller psicológico 
desenrolado nos 
anos 1990 com 
uma perspectiva 
pouco usual 
nas séries deste 
género devido à sua 
abordagem com uma 
narrativa adulta num ambiente 
de teenagers. A acção desenrola-
se nos mesmos dias exactos dos 
Verões de 1993, 94 e 95. Em 
cada episódio os acontecimentos 
saltam e recuam entre os Verões 
decisivos para as protagonistas 
desta história.

«Cruel Summer» apresenta duas 
antagonistas que têm como ponto 
de partida duas personagens 
cheias de clichés: Kate e Jeanette. 
Em 1993, Kate (Olivia Holt) 
é uma jovem exemplar do seu 
liceu, tem colegas que a veneram 

e um namorado perfeito 
debaixo do braço apesar 

disso, Kate tem uma 
atribulada vida 
familiar. Em 1993, 
Jeanette (Chiara 

Aurelia) é uma 
jovem invisível, tem 

dois amigos inseparáveis, é uma 
boa aluna que usa aparelho nos 
dentes, tem uma família perfeita 
e deseja ser relevante. Um evento 
trágico coloca Jeanette no lugar 
de destaque de Kate enquanto 
esta desaparece por estar cativa 
do seu professor de seu liceu. A 

CRUEL SUMMER

ENTREVISTA

TIA  
NAPOLITANO 

SHOWRUNNER
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salvação acontece e o mistério 
começa a ser revelado entre a 
reaparecida Kate e Jeanette e 
a série vai-se tornando, literal 
e metaforicamente, mais 
negra. Há uma metamorfose 
das personagens e ao mesmo 
tempo podemos comparar a sua 
transformação física e sobretudo 
comportamental nos diferentes 
Verões. 
«Cruel Summer» é perfeita para 
o binge watching, começamos 
no primeiro episódio e torna-se 
difícil tirar o pé do acelerador, 
o suspense e o desejo de saber o 
que se passou é imparável. É uma 
viagem temporal aos anos 1990: 
a idade da pedra da internet, 
os chats, os clubes de vídeo e as 
roupas. A banda sonora também 
é muito sugestiva com originais 
e covers de grandes temas e há 

muitos outros pormenores que 
rodeiam os personagens – o 
elenco é óptimo - que perante os 
olhos dos espectadores vão-se 
tornando caixinhas de supressas 
aparecendo novas histórias com 
os vários personagens do enredo.
«Cruel Summer» foi criada por 
Bert V. Royal que acabou por 
sair do projecto. Tia Napolitano 
assume o papel de showrunner, é 
uma produtora com experiência 
em séries bastante populares 
como «Anatomia de Grey» e 
«Scandal». A METROPOLIS teve 
a possibilidade de conversar 
com uma criadora que começou 
debaixo até ao topo, foi uma 
máquina a responder às nossas 
questões em tempo recorde. 
Pela entrevista que se segue Tia 
Napolitano é directa, humilde e 
honesta nas suas respostas. Neste 

momento da estreia internacional 
da série Tia Napolitano já prepara 
a segunda temporada de «Cruel 
Summer».
 

Gosto de iniciar as minhas 
entrevistas com esta questão: 
Qual foi o momento da sua vida 
que decidiu ser argumentista 
e trabalhar nesta área E tem 
algum momento na televisão 
ou cinema que se alie a essa 
decisão?
Adorei essa pergunta. Sempre 
soube que queria ser escritora. 
Estava a escrever histórias, fui 
para a escola de jornalismo, cresci 
na Costa Leste e nunca realmente 
percebi que escrever para televisão 
poderia ser um trabalho. E então 
mudei-me para Los Angeles. 
Servi à mesa, trabalhei na sala 
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da correspondência e tive a 
oportunidade que aproveitei 
como assistente de argumentista 
na «Anatomia de Grey», que foi 
um momento digno de televisão, 
era tudo o que sempre quis. Era a 
minha série favorita.
Tive a possibilidade de trabalhar 
com a Shonda [Rhimes, uma super 
produtora e criadora de «Anatomia 
de Grey»]. E mesmo se eu tivesse 
que ir apenas buscar o café para 
essas pessoas, seria como o maior 
presente da minha vida. E foi assim 
que comecei.

Tive acesso aos três primeiros 
episódios e fui conquistado do 
início ao !m. Como showrunner, 
qual foi o momento em que 
percebeu que estava no caminho 

certo e acertou no jackpot?
Sim. Em primeiro lugar, obrigado 
pelas suas palavras. Isso foi 
muito simpático. Eu entrei no 
projeto depois do piloto ter sido 
!lmado e !quei encantada com as 
performances, pela abordagem em 
três tempos narrativos, a natureza 
da série, simplesmente parecia 
com nada que eu já tivesse visto. 
E eu pensei, isso é algo realmente 
especial e tinha muita sorte de 
conseguir participar do projeto.

Poderia falar sobre os 
princípios orientadores desta 
série?
Sempre tivemos que manter na 
mente os twists e as reviravoltas, 
tinham que ser surpreendentes 
mas também inevitáveis logo que 

os espectadores as descobrissem. 
Claro, eu não quero dizer nenhum 
spoiler, mas tudo tinha que parecer 
orgânico ao personagem e à 
história e deveria acontecer por 
uma razão. Não poderia ser apenas 
surpreendente por uma questão 
de ser surpreendente. Esse foi um 
grande guia para criar a história.

Poderia falar sobre o processo 
de casting das duas jovens 
actrizes nos papéis principais, 
Olivia Holt e Chiara.
Não posso receber o crédito pelo 
elenco, elas foram escolhidas antes 
que a decisão dependesse de mim 
mas ambas são jovens talentosas e 
explosivas. É uma bênção trabalhar 
com elas, são trabalhadoras 
árduas e pro!ssionais e pessoas 

ANDREA ANDERS, OLIVIA HOLT ! SEQUÊNCIA DE "##$
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maravilhosas além de serem 
estrelas brilhantes, brilhantes, as 
duas. 

Como foi o processo na 
sala de argumentistas no 
desenvolvimento das diferentes 
histórias?
Tínhamos uma sala presencial 
antes da pandemia, e tínhamos 
muitos quadros brancos, muitas 
pistas, muitos lembretes uns aos 
outros. Por exemplo, não, isso foi 
em [19]93 e não em [19]94. Sempre 
com a preocupação de termos a 
certeza que estávamos sempre no 
caminho certo. 

Durante esse processo alguma 
vez decidiram que iriam 
aumentar a presença de algum 

personagem porque o ator 
estava a impressionar na 
rodagem?
Sim. Em todos os casos, todos 
esses fatores, nós só queremos dar 
tudo a eles para fazerem ou para 
ouvi-los. Foi maravilhoso. Quando 
selecionamos as mães na série, a 
Sarah Drew [mãe de Jeanette] e a 
Andrea [Anders, a mãe de Kate], 
realmente investi em contar essas 
histórias entre mães e !lhas e 
passar algum tempo nesse processo 
e entrar em con$itos profundos e 
conversas reais entre mães e !lhas.

A série possui uma edição 
rápida por causa dos saltos 
temporais. Houve um momento 
em que se preocuparam que 
os saltos temporais pudessem 

afastar os espectadores?
Sim. Nós realmente tivemos o 
cuidado de tentar pegar o público 
pela mão e dar indicações a nível do 
som e da imagem, além de pistas 
no cabelo e na maquilhagem de 
onde os personagens estavam no 
tempo. Mas é um relógio ativo. É 
um show que esperançosamente 
faz que o público pouse o telemóvel 
e envolva-se totalmente para que 
possam realmente dizer onde é que 
a acção se está a desenrolar.

Quais foram os aspectos que 
a produção trabalhou para 
estarmos mais próximo dos 
anos 1990?
Tudo, todos os chefes de 
departamento e a equipa 
trabalharam bastante na 
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maquilhagem, o cabelo e os 
adereços. Temos pagers, o walkman 
e as boom boxes. E eu acho que os 
adereços realmente levam-te de 
volta a essa era, por exemplo as 
pochetes e as todas aquelas peças 
nostálgicas.

Como foi !lmar durante 
o Covid-19 e a situação 
pandémica?
É uma excelente pergunta. Havia 
dias em que não sabíamos se 
iriamos terminar a rodagem dos 
episódios e o facto de termos 
conseguido foi uma honra e 
seguimos todos os protocolos de 
segurança e as regras e !zemos o 
que foi necessário para criarmos 
televisão e manter todos em 
segurança. Todas as pessoas se 

eleveram perante esse desa!o. 
Estou muito orgulhosa. 

A série tem uma banda sonora 
gloriosa. Será que podemos 
ver uma viagem mais profunda 
aos anos noventa e mais 
investimento nas referencias 
culturais na segunda 
temporada?
Sim. Acho que é uma parte 
realmente importante da primeira 
temporada, de!nitivamente 
queremos manter viva o aspecto 
da música na segunda temporada. 
A banda sonora é muito divertida. 
Acho que estamos a reviver essas 
músicas que eram grandes êxitos. 
Lembro-me de ouvir o “Zombie” 
[dos Cranberries] naqueles tempos. 
Se às vezes tivermos que utilizar 

covers em vez dos originais será 
uma possibilidade de revivermos 
algumas canções nostálgicas e na 
segunda temporada será algo que 
provavelmente faremos.
 
Tiveram alguma di!culdade 
em obter alguma música para 
a série e foram obrigados 
a mudar a vossa primeira 
escolha?
Esta é uma boa pergunta. Temos 
muitas músicas que eu nunca 
esperava. Acho que todas aquelas 
canções dos Cranberries são um 
ótimo exemplo. Achei que nunca 
conseguiríamos isso. Foi perfeito 
eles terem cedido os direitos e nós 
tivemos muita sorte. Mas é um 
processo. É trabalhar com artistas 
e garantir que eles se sintam 
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confortáveis com o conteúdo 
do nosso programa. E tivemos 
muita sorte em conseguir grandes 
canções.

Hoje em dia o público mais 
jovem está principalmente 
numa dieta de super-heróis e 
fantasia como criadora é um 
desa!o romper essa barreira 
com uma série que vive do 
realismo?
Interessante… Eu acho que este 
é um espaço diferente. Acho que 
surgir com personagens que são 
reais e entrar na sua psicologia e 
!car a sós com eles e acompanhá-
los nessa jornada onde eles tomam 
essas más decisões e arriscam 
ainda mais. Acho que o público 
gostou de estar envolvido nessa 

perspetiva da série e viver connosco 
essa realidade por um minuto. 

Produziu um show para a 
televisão (canal Freeform 
nos EUA) e de repente é 
confrontada com uma ávida 
audiência internacional através 
da Amazon Prime Video. 
Sente agora a pressão para criar 
um sucesso nos Estados Unidos 
da América como também a 
nível internacional?
Sim, acho que a TV está a mudar 
de uma forma bem emocionante. 
E o facto de que o mundo pode 
estar interessado em ver «Cruel 
Summer» é muito emocionante. 
Acho que é uma pequena janela 
para uma pequena cidade da 
América dos anos noventa durante 

o Verão. É muito especí!co. E não 
importa quem és, onde moras ou 
qual é a sua experiência, qualquer 
pessoa pode ser transportada para 
aquele lugar especí!co e desfrutar 
das histórias que lá contamos.

Quais são as expectativas da 
estreia mundial de «Cruel 
Summer» na Amazon Prime 
Video? Podem estar entre mãos 
com um sucesso global?
Espero que sim, se as audiências 
aderirem será um privilégio. Penso 
que tudo o que apelou ao público 
norte-americano apela às pessoas 
noutras partes do mundo, a série é 
sobre personagens, relações, sobre 
mudança, é sobre a verdade e são 
tudo elementos que as pessoas se 
podem relacionar.
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Chiara Aurelia e Olivia Holt 
(«Cloak & Dagger» da Marvel) são 
as estrelas de «Cruel Summer», 
jovens actrizes com alguma 
carreira no difícil campeonato 
da representação na televisão e 
cinema norte-americano. Mas as 
oportunidades surgem e as actrizes 
têm oportunidades únicas para 
singrar e deixar a sua marca. As 
actrizes são muito mais do que 
duas caras bonitas, quando saímos 
da narrativa de 1993 e 1994 e 
chegamos a 1995 vemos as suas 
personagens bastante alteradas 
pela força dos acontecimentos 
dramáticos que as afectam. E não 
é apenas a fotogra!a que escolhe 
cores frias e cinzentas. A tensão 
é latente e entramos no thriller 
psicológico.  

Na nossa entrevista conjunta com 
as actrizes estas revelaram, por 
exemplo, que nos mesmos dias de 
rodagem interpretavam variantes 
das suas personagens em diferentes 
anos, o que elevou o nível de 
exigência num set condicionado 
pelas normas da pandemia 
covid-19. As entrevistas revelaram 
estados de alma dentro e fora 
do ecrã e o mistério em torno do 
aguardado !nal da série que deixou 
elenco e espectadores a criarem 
teorias sobre o que realmente 
aconteceu com as protagonistas de 
«Cruel Summer», uma série para 
ver na Amazon Prime Video.

Como é que chegaram até esta 
série?
CA [Chiara Aurelia]: Eu envolvi-
me neste projeto após ter lido 
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o argumento, foi realmente 
emocionante para mim e pensei 
que era diferente de tudo do que 
eu já tinha lido antes. E realmente 
tinha mulheres fortes e incríveis 
no projeto, bem como um diretor 
maravilhoso e criativos incríveis. 
Era no género do thriller psicológico 
e realmente manteve-me na ponta 
da cadeira. E também senti que 
havia uma oportunidade real 
com a Jeanette como personagem 
para mostrar uma jovem 
multidimensional. E !z as minhas 
audições e acabei por testar para 
o papel. E aqui estamos. Sinto-me 
afortunada por poder fazer parte 
desta série com tantas pessoas 
incríveis.
 
OH [Olivia Holt]: Sou obcecada 
por este género, !quei muito 

animada por me envolver. Eu li os 
dois primeiros episódios, quanto 
mais eu investia no projeto !cava 
cada vez mais obcecada, como 
se estivesse desesperada para 
fazer parte dele. E vi o piloto 
original. A Chiara, a atmosfera e 
o resto dos atores e estava super 
desesperada para fazer parte do 
projecto. Apenas pelo tom que eu 
sabia que !caria a série da forma 
como foi !lmada. Senti que isso 
transportava-nos de volta aos anos 
1990 e pareceu tão cinematográ!co 
e com um suspense psicológico, 
um género muito difícil de ser 
bem executado. Pensei que sabia 
que seria um sucesso e investi 
muito nisso. E demoro um pouco 
para conseguir investir nas coisas. 
Então pensei comigo mesma, estou 
investida e tem que ser bom, tenho 

bom gosto, é por isso [risos]. 

Como descreveriam os vossos 
personagens? E que apreciaram 
mais nelas?
OH: Ela muda a cada ano, então 
acho que em 1993 ela é muito 
inocente. Ela é amada por todos. 
E também acho que ela está a 
lutar por dentro com a pressão 
de ser igual à mãe e não querer 
aborrecê-la de forma alguma. E 
então veio 1994. Ela foi mantida 
em cativeiro. Ela passou por um 
trauma. Ela está em uma situação 
muito difícil. E acho que aquela luta 
que ela estava a enfrentar em 1993 
acabou. Em seguida, chega 1995, 
ela está resiliente na sua mente, 
forma opiniões, é rebelde e não 
vai deixar ninguém se atravessar 
no seu caminho. Acho que há algo 
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realmente especial em cada ano e 
no crescimento e na trajetória que 
ela tem.
Acho que a sua evolução é o meu 
aspecto favorito da personagem, 
não !lmamos a série por ordem 
cronológica, saltamos muito. Mas 
olhando para trás na temporada 
e para o crescimento que ela teve 
na sua evolução e como o que ela 
passou foi tão traumático, como 
ela decidiu ganhar perspectiva e 
pegou numa situação traumática e 
transformou-a em algo bené!co.
 
CA: Acho que a evolução, foi o mais 
divertido para mim e criar todas 
essas nuances especí!cas a cada 
ano. Como é que ela sentiu sobre 
as coisas, como é que ela se sente 
sobre si mesma. É extremamente 
transformador o percurso ao longo 

desses três anos e ter a capacidade 
de fazê-lo. Mergulhar nesta 
personagem e mostrar realmente 
a evolução de um ser humano 
em oposição à evolução de um 
arquétipo do que uma adolescente 
deveria ser. Era algo que era muito 
importante para mim e que tornou 
essa experiência tão especial. E 
como uma adolescente, eu acabei de 
sair da minha adolescência, acabei 
de sair do liceu. Tenho apenas 18 
anos. Eu sei que há muita pressão 
para se encaixar no que a sociedade 
quer que nós sejamos e para nos 
encaixar num molde ou ser uma 
coisa ou outra. Sei que eu não sou 
uma coisa e nem a Jeanette e nem 
a Kate e nenhum dos personagens 
da série. E espero que isso nos 
distinga. E também espero que 
isso permita que adolescentes 

e mulheres jovens em geral se 
identi!quem com a ideia de que 
podemos ser muitas coisas. 

Com todas as diferenças dos 
vossos personagens qual é 
a versão preferida da vossa 
personagem?
CA: Eu adorei interpretar todos 
os três anos, senti que era muito 
divertido porque todas as versões 
acabavam por se compensar umas 
às outras e eram todas muito 
diferentes. Então senti que ter a 
capacidade de explorar Jeanette 
em três momentos drasticamente 
diferentes na sua vida foi o que 
tornou tudo tão emocionante. A 
versão de 1993 foi muito divertida. 
Eu adoro a Harley [Quinn Smith] e 
o Allius [Barnes] que interpretaram 
a Mallory e o Vince. Então, quando 
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estávamos todos a trabalhar 
juntos, senti que podíamos todos 
ser jovens que apenas corriam e se 
divertiam, devido às cenas em que 
estávamos a trabalhar juntos. Isso 
foi divertido.

OH: Sim, concordo com a 
Chiara, foi muito agradável esta 
interpretação. Acho que se eu 
tivesse que escolher, provavelmente 
seria a versão de noventa e cinco. 
Eu acho que ela é divertida, rebelde, 
acutilante e cool. Adorei interpretar 
essa personagem.
 
Houve algo que foi difícil para 
vocês interpretarem e porquê?
OH: Acho que as cenas que 
envolvem o aliciamento, 
a manipulação, o abuso 
emocional, acho que essas cenas 
foram provavelmente as mais 

desa!adoras para mim porque eu 
realmente queria executá-las bem. 
Acho que para mim, não as queria 
tornar atraentes ou romantizá-
las de forma alguma, acho que 
!zemos um ótimo trabalho em ser 
transparentes com essas cenas, 
mas elas foram de!nitivamente 
muito desa!adoras para !lmar.
 
CA: Senti que a disparidade nos 
diferentes anos podia ser um 
desa!o, às vezes, apenas manter 
o controle de onde estávamos em 
cada ano e em cada enredo poderia 
ser difícil. Às vezes você perde isso. 
Também sou uma daquelas pessoas 
que acha que às vezes as cenas 
parecem mais difíceis quando na 
verdade são bastante fáceis. O 
que pode ser mais desa!ador do 
que esperamos, especialmente 
quando estamos a interpretar um 

ser humano que como sabemos 
tem comportamentos naturais 
nas suas vidas. Às vezes era mais 
fácil quando havia um pouco de 
diálogo ou emoção, pois sabia 
exatamente aonde isso iria levar. 
Mas às vezes, nos momentos mais 
simples, nos momentos mais 
tranquilos, é onde víamos quem 
realmente era a personagem. Fiz 
o meu melhor para ter certeza de 
que estava trazendo à vida todos 
os detalhes e maneirismos da 
Jeanette até mesmo nos momentos 
mais simples. Então acho que, 
como um todo, foi um desa!o, mas 
foi emocionante. Eu estava muito 
animada com a ideia de que isso 
era difícil e era novo e era algo que 
eu realmente teria que me esforçar 
para realizar. 
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A história está constantemente 
a mudar entre os três anos. 
Consideram que isso realça 
o drama? E o público !cará 
surpreendido com o !nal?
CA: Sim, eu acho que os três anos 
mantém o público realmente 
investido, é uma série que você 
tem que assistir ativamente. 
É preciso prestar atenção para 
entender o que está a  acontecer. 
A acção está sempre a saltar entre 
os três anos. E se desviarmos o 
olhar por um segundo podemos 
perder algo. Acho que isso nos 
mantém realmente investidos 
no enredo e nos diferentes anos. 
Também acho que em termos de 
!nal ninguém vai estar à espera. 
É muito emocionante. Acho que 
nós e os nossos criadores !zeram 
um ótimo trabalho, satisfazendo 
perfeitamente o público, ao mesmo 
tempo dando um cli%hanger que 
nos vai manter entusiasmados para 
a segunda temporada e, com sorte, 

muitas outras depois disso.

OH: O !nal é incrivelmente 
satisfatório. Não sabia até ler o 
guião. Acho que as pessoas vão 
realmente estar investidas durante 
toda a temporada. Também sinto 
que o !nal é um bom prenúncio 
para a segunda temporada. E estou 
animada para que as pessoas se 
invistam nisso.
 
Sabiam sobre a verdade das 
vossas personagens ou se 
descobriram enquanto liam 
os argumentos durante a 
rodagem, e se esse era o caso 
vocês iam criando teorias?
OH: Tive teorias ao longo de toda 
a temporada. A Chiara tinha uma 
teoria e estava certa, eu tinha tipo 
quatro e estavam completamente 
erradas, estou triste por isso. Mas 
não sabíamos qual seria o !nal. 
Estávamos a descobrir as coisas 
à medida que íamos recebendo 

os novos guiões a cada episódio. 
E foi divertido porque cada vez 
que pegávamos um novo guião e 
liamos, todos nós começávamos 
a criar uma nova teoria? E foi 
divertido investir na série da 
mesma forma que o público investe 
quando vê os episódios. Achei que 
esse aspecto foi muito divertido. E 
então, quando recebemos o último 
guião, foi como “oh…OK, então é 
isso que aconteceu…”.

CA: Sim, foi super emocionante. 
Acho que todos nós investimos 
muito. Eu era de!nitivamente 
a melhor. Eu realmente queria 
descobrir qual seria o !nal. 
Então peguei cada palavra e cada 
pequeno detalhe que recebia de 
todos e tentei descobrir o que iria 
acontecer. E essa foi a primeira 
vez que eu realmente percebi o 
quanto o público está investido. 
Depois de colocar todas essas 
peças juntas apercebi-me o quanto 
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os espectadores podem !car 
envolvidos.  

Como foi a atmosfera nos 
bastidores da série?
OH: Criamos um espaço divertido 
e um espaço onde poderíamos 
con!ar uns nos outros e torná-lo 
confortável o su!ciente, porque 
acho que nessas cenas intensas 
precisamos ter con!ança, tínhamos 
construído uma relação fora da 
série e construímos uma amizade. 
E então estabelecemos essa base 
porque as nossas personagens 
obviamente não são amigas. Por 
isso, foi importante para nós 
criar um espaço em que ambas 
con!ássemos e onde pudéssemos 
nos comunicar. 
CA: A Olivia tinha o quarto ao lado 
do meu durante toda a temporada, 
passávamos muito tempo juntas 
fora do ecrã. Sinceramente, !quei 
triste por não termos trabalhado 
mais tempo juntas porque 

raramente estávamos nas mesmas 
cenas. Quero dizer, toda a série gira 
em torno desse relacionamento, mas 
nunca conseguimos trabalhar juntas 
e as nossas agendas eram opostas. 
Mas encontrávamos tempo nos !ns 
de semana ou depois do trabalho 
para sair e comer boa comida, 
conversar e nos conectar uns com 
os outros. Acho que isso pode ser 
dito de todo o elenco e da equipa 
também. Todos nós nos tornamos 
uma família, especialmente durante 
uma época em que você realmente 
tem que con!ar e se sentir seguro 
com as pessoas em seu redor e ter 
con!ança. Acho que se há algo a ser 
dito quando estamos a actuar, mas 
também quando estamos fora do 
set, completamente confortáveis 
e a colocar a nossa con!ança nas 
pessoas que estamos a trabalhar. 
Senti-me bastante confortável 
com a Olivia e com todo o elenco 
e as pessoas que estavam em meu 
redor. Quer dizer, eles viam-me 

a chorar a rir e a gritar e a ter 
dias maus e dias bons. Quando 
passamos tanto tempo com as 
pessoas, elas realmente se tornam 
a nossa família. Ter uma família 
assim ao nosso redor e sentir-me 
tão segura e confortável, onde podia 
aparecer para trabalhar e dar o meu 
melhor, foi algo que realmente tive 
sorte e tornou a experiência muito 
melhor. Sempre podia aparecer e 
fazer o mínimo e apenas fazer o 
seu trabalho, e isso também seria 
óptimo. Mas ter a oportunidade de 
fazer o meu trabalho e muito mais, 
é o que tornou a nossa série o que é 
hoje.
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Em Agosto os canais TVCine trazem aos 
ecrãs estrelas como Ben Kingsley, Alec 
Baldwin, Sienna Miller e o comediante 
Will Forte em !lmes inéditos que não 
estrearam nas salas de cinema portugue-
sas. Temos um odd couple na mirabolante 
comédia irlandesa «Extra Ordinário», um 
thriller dramático baseado em factos ve-
rídicos com Ben Kingsley, um drama art-
-house realizado por James Toback, uma 
!ta que passou pelo Festival de Cinema 
de Veneza e um !lme de terror e acção da 
saga Deep Blue Sea.

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE
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Rose (Maeve Higgins) leciona aulas de condução numa 
pequena vila irlandesa, é uma mulher com uma vida 
pacata e cheia de rotinas. Mas as pessoas da vila procu-
ram-na pelos seus dotes com o paranormal – um talen-
to de família! O pai de Rose faleceu após um exorcismo 
fracassado, ao assimilar o espírito de um cão acabou 
passado a ferro por um autocarro quando corria es-
trada fora com tiques caninos. «Extra Ordinário» tem 
uma pancada de todo o tamanho com terror escato-
lógico, humor absurdo, romance com afecto e inter-
pretações over the top. E, por incrível que pareça, este 
cocktail funciona às mil maravilhas. A relação central 
de «Extra Ordinário» é o romance entre Rose e Martin 
(Barry Ward), um cliente atormentado pelo fantasma 

da mulher e com uma !lha literalmente possuída por 
uma estrela de rock. Christian Winter (Will Forte) é 
a estrela que não tem onde cair morto e necessita de 
sacri!car uma virgem num ritual demoníaco para re-
cuperar a glória passada. Will Forte interpreta a estre-
la decadente numa performance de fazer inveja ao Dr. 
Evil de Austin Powers. O argumento de Mike Ahern e 
Enda Loughman combinaram a loucura do enredo de 
exorcismos e a!ns com pequenos gestos e emoções que 
dão signi!cado à vida juntamente com a a!rmação de 
Rose e Martin perante o passado. Os actores principais 
consolidam a história e a participação de Will Forte é a 
cereja em cima do bolo.

EXTRA ORDINÁRIO 
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PERIGO NO OCEANO *
Uma bióloga marinha (Tania Raymonde) e a sua 
equipa estudam os efeitos do aquecimento global 
nos tubarões-brancos num ilhéu praticamente 
submerso de água na costa de Moçambique. O es-
tudo, os tubarões em observação e as suas vidas 
ficam ameaçadas quando se confrontam com o ata-
que de três tubarões geneticamente modificados. 
No seu encalço um navio que atraca no ilhéu com 
um biólogo e uma série de mercenários com cara 
de poucos amigos tentam capturar os tubarões as-
sassinos. O filme produzido pela Warner para ho-
mevideo em 2020 marcou o final da saga Deep Blue 
Sea. A trilogia começou em 1999 com um filme 
popular realizado por Renny Harlin e com Samuel 

L. Jackson. A sequela de 2018 foi bastante fraca 
mas este capítulo tenta não ser chunga. «Perigo no 
Oceano 3» tem belos cenários debaixo de água e 
num espaço delimitado combina o suspense e a ac-
ção com litros de sangue, terror gore e predadores 
altamente letais. Estava à espera de muita água – 
no pior sentido do termo – mas a performance de 
Tania Raymonde versus os tubarões (vilões idióti-
cos e personagens estereotipados) consegue suster 
a diversão de uma forma simples e eficaz.  
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«Um Crime Imperfeito» de James Toback é um retrato 
da convulsão interna de uma estrela de cinema que vê o 
seu pesadelo tornar-se numa realidade ao assassinar o 
namorado abusivo. O !lme é enigmático e joga com uma 
série de noções entre a realidade e a !cção e as faces que 
se utilizam para esconder o tumulto. A narrativa arranca 
com um split screen com a protagonista Vera (Sienna 
Miller) na cama ao mesmo tempo que vemos o homicídio 
do namorado – !ca a suspeita no ar, será que estamos a 
ver um #ashback ou algo imaginário? Ao longo do dia vão 
surgindo personagens em ecrã que confrontam o estado 
de alma de Vera. A protagonista expressa um sentimento 
de ansiedade e perturbação por debaixo de uma aura 
de aparente acalmia. Há personagens que acrescentam 
interesse, caso do Detective McCutcheon (Alec Baldwin) 
que investiga o desaparecimento do namorado de Vera, 

e outros redundantes, como Franklin (sorry, James 
Toback). Além do mistério e do diálogo interno de Vera,  
!lme também explora os dramas familiares num jantar 
com a mãe e o avô da protagonista que sofre de demência 
– uma exemplar interpretação de Charles Grodin. 
Sienna Miller é o tónico numa obra que por vezes é 
demasiado formal com diálogos literários e dramatismo 
excessivo da música clássica, com composições de Brahms 
e Bach, numa forma pouco subtil de enfatizar a agonia da 
protagonista. Sienna Miller teve um papel à sua altura, 
emergindo uma sólida performance ao natural (sem 
maquilhagem) e com um desempenho com uma genética 
teatral que segurou todas as pontas de um !lme que, 
apesar de alguns laivos de pretensiosismo, é uma obra 
com ideias muito interessantes, entre as quais, os vários 
rostos da verdade. 

UM CRIME IMPERFEITO
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UM HOMEM COMUM

Um criminoso de guerra está isolado do mundo e estabe-
lece uma relação com o exterior através da sua emprega-
da. Esta história desenrola-se nos Balcãs após o con$ito 
fratricida na ex-Jugoslávia, o general que surge no !lme 
é a !gura inspirada no bósnio sérvio Ratko Mladi' que 
andou a monte da comunidade internacional durante 16 
anos. Ratko Mladi' foi considerado por muitos sérvios 
como um herói e teve a proteção dos seus seguidores 
quando era procurado pelo Tribunal de Hague pelos cri-
mes de guerra e genocídio que cometeu durante o con$ito 
dos Balcãs. «Um Homem Comum» tem dois excelentes 
protagonistas: Ben Kingsley, que dispensa apresentações, 
e Hera Hilmar. A actriz islandesa tem uma carreira eclé-
tica com desempenhos no impressionante indie «Life in 
a Fishbowl» (2014), a solidez na televisão em «Da Vinci ś 
Demons» (2013) e grandes produções como o melhor de 

«Engenhos Mortíferos» (2018); mais recentemente po-
demos vê-la como uma das principais protagonistas no 
épico «See», da Apple Tv+. O !lme conta essencialmente 
com estas duas interpretações, o grande desa!o era saber 
como se iria desenrolar a química entre Kingsley e Hil-
mar e se a actriz estaria à altura da intensidade do actor 
britânico, mas ela passa no teste com nota positiva. É gra-
ças a essa interação que acompanhamos com interesse a 
história de dois seres ambíguos que se conectam entre a 
frustração do general tornado um fugitivo e a curiosidade 
de uma jovem com o intento de ajudar. O papel de Hilmar 
não é extraordinário mas o rapport e a credibilidade entre 
um homem cruel, longe de ser um monstro ao ser huma-
nizado por Ben Kingsley, traz uma dimensão sentimental 
ao !lme com a conexão entre o general austero em fuga e 
a sensibilidade da sua cúmplice.
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Agosto é mês de calor, praia… e séries novas para 
ver. Não há semana de descanso para os seriólicos, 

que podem contar com estreias de luxo como 
«E Se…?», nova aposta Marvel, e «Nine Perfect 

Strangers», ou regressos como «!e Walking Dead» 
e «Modern Love». Não há tempo a perder: aponte 

já as principais novidades que vai querer ver no 
pequeno ecrã.   
SARA QUELHAS
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV



A DIRETORA 
NETFLIX 

THE WALKING DEAD
FOX

Sandra Oh é o rosto principal da nova aposta da 
Netflix, que ilustra as aventuras e desventuras da 
diretora do Departamento de Literatura da Pem-
broke University. Os desafios são imensos, afinal 
trata-se da primeira mulher a liderar o departa-
mento, além de não ser branca como a generalida-
de dos colegas. No total são seis episódios de meia 
hora cada. 

NINE PERFECT STRANGERS 
AMAZON

Nicole Kidman volta a juntar-se a David E. Kelley para 
reimaginar uma história de Liane Moriarty, depois 
de «Big Little Lies». Nove estranhos deslocam-se até 
uma health retreat em busca de descanso ou resposta 
para os seus problemas. O elenco é de luxo: Nicole tem 
a companhia de nomes como Melissa McCarthy, Bo-
bby Cannavale, Luke Evans, Michael Shannon, Regina 
Hall e Manny Jacinto, entre muitos outros.
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THE WALKING DEAD
FOX

NINE PERFECT STRANGERS 
AMAZON

HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO
DISNEY)

Mais uma moeda, mais uma voltinha! «#e Walking 
Dead» está de regresso para a 11ª temporada. De re-
gresso a Alexandria para uma missão alimentar crí-
tica, o grupo percebe que não é su!ciente e novos 
problemas se acercam. Que escolhas tem o conjunto 
para sobreviver? À medida que os nervos e as suspei-
ções mútuas aumentam, o caos !ca instalado. Que no-
vas surpresas nos esperam nesta nova viagem? 

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez dão 
vida aos protagonistas desta história que, quando 
uma morte terrível tem lugar no seu prédio, suspei-
tam de homicídio e tentam descobrir a verdade. En-
quanto gravam um podcast para documentar o caso, 
os três desvendam os complexos segredos do edifí-
cio que remontam ao passado. Mas não tardamos a 
descobrir que, mais explosivas ainda, são as menti-
ras que contam uns aos outros…
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TÍTULO ORIGINAL 
The Comeback Trail 
REALIZAÇÃO

George Gallo 
ELENCO

Robert De Niro 
Tommy Lee Jones 
Morgan Freeman 
ORIGEM

EUA/Reino Unido 
DURAÇÃO

104 min. 
ANO 

2020

«Um Bando de Vigaristas em… Hollywood» é a 
prova acabada de que não basta ter um excelente 
elenco para fazer um excelente !lme. Na obra, um 
veterano produtor de cinema contrai uma grande 
dívida com um chefe da má!a e, para resolver o 
problema, engendra um ardiloso plano que envolve 
um famoso ator de cinema, agora reformado.
A premissa é curiosa, tendo como base o !lme 
homónimo de 1982. Contudo, o argumento deste 
reboot transforma-se numa narrativa insossa e 
bastante previsível, que se junta a uma realização 
pouco inspirada de George Gallo - também ele um 
dos responsáveis pelo argumento -, num resultado 
com poucos momentos memoráveis. A história, 
cheia de referências cinematográ!cas, procura, a 
cada momento, reavivar e homenagear a História do 
Cinema, mas não se consegue honrar esse esforço.
O que não falha em «Um Bando de Vigaristas em… 

Hollywood» é o elenco, que é, efetivamente, muito 
chamativo. Robert De Niro, Tommy Lee Jones, 
Morgan Freeman, Zach Bra% e Emile Hirsch 
assumem os papéis principais, tentando fazer o 
que conseguem com os personagens que têm em 
mãos, mas, na verdade, sem muito sucesso.
Sem chama ou fulgor narrativo, «Um Bando 
de Vigaristas em… Hollywood» tem muitos 
ingredientes que poderiam dar certo, como 
atores renomados ou uma ideia inicial que chama 
a atenção. Mas a receita !nal troca as voltas 
às expectativas iniciais, deitando por terra 
as hipóteses de fazer jus à qualidade dos seus 
intérpretes. E embora tenha um ou outro momento 
engraçado, esta visita ao passado cinematográ!co 
não deixa também a sua própria marca no Cinema.
TATIANA HENRIQUES

UM BANDO DE 

VIAGARISTAS EM... 

HOLLYWOOD
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TÍTULO ORIGINAL

The Suicide Squad 
REALIZAÇÃO

James Gunn 
ELENCO

Margot Robbie 
Idris Elba 
John Cena 
ORIGEM

EUA/Canadá/Reino Unido 
DURAÇÃO

132 min. 
ANO

2021 

«O Esquadrão Suicida» é uma mistura entre super-heróis 
e o Massacre no Texas, onde vencedores de Oscars e 
canastrões estão lado a lado para nos entreter de forma 
absurda. 

Em «O Esquadrão Suicida» não é só o artigo de!nido 
no título que fez toda a diferença nesta reincarnação 
do esquadrão. O artigo é uma declaração de intenções: 
estamos a entrar no território de James Gunn, um 
lugar onde a imaginação é uma constante sem limites. 
Depois de ter colocado os Guardiões da Galáxia na linha 
da frente do universo cinematográ!co Marvel (criando 
um fenómeno inesperado de uma equipa considerada 
de segundo plano), James Gunn teve carta branca para 
adaptar o que quisesse da rival da Marvel. Na DC Comics 
apostou numa escolha improvável e a vítima de um !lme 
fracassado («Esquadrão Suicida», 2016). O realizador 
e argumentista foi ao inferno criativo do cinema DC e 
tornou-o diabolicamente divertido e delirante.  

Há outros exemplos no universo de anti-heróis que 
seguiram o caminho menos católico – veja-se $e Boys, de 
Garth Ennis ou Wanted e Kick Ass, de Mark Millar. Basta 
lermos um comic de uma distribuidora menos mainstream 
que não tem pruídos em combinar o choque da violência 

abraçado ao humor para entender o conceito. A Marvel 
sobre a égide da Disney optou por deixar o sangue e a 
violência de lado e abriu, diria, escancarou as portas 
criativas para James Gunn no cinema da DC.  

A nova equipa de vilões descartáveis da DC tem mais 
uma missão sem regresso. Eles dirigem-se a uma nação 
na América Latina que atravessa um golpe de estado 
e ameaça libertar no mundo uma ameaça alienígena. 
Os personagens são carne para canhão e embarcam na 
missão para reduzir a sua pena de prisão. Pensamos 
nós que se estão nas tintas para os danos colaterais até 
descobrirmos uma personagem que ilumina a sala, a 
história e os desígnios da narrativa com o seu coração. A 
personagem Ratcatcher 2 foi interpretada por Daniela 
Melchior, a actriz portuguesa foi um sucesso instantâneo 
e saltou para a ribalta como a maior vencedora deste 
!lme. Ratcatcher 2 é uma heroína portuguesa que viajou 
do Porto para os Estados Unidos da América à procura 
de uma oportunidade e acabou no lado errado da Lei. 
Há sequências !lmadas mesmo na Invicta e o pai da 
personagem (Ratcatcher) foi interpretado por Taika 
Waititi. O poder de Ratcathcer 2 é controlar ratazanas que 
demonstram ser muito úteis ao Esquadrão e merecem a 
sua oportunidade de brilhar perante o lado negro que se 

O 
ESQUADRÃO 
SUICIDA
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abate no mundo. Na realidade consideramos que o poder 
mais signi!cativo de Ratcatcher 2 é a ingenuidade e a sua 
bondade que uniu a equipa de anti-heróis fazendo vingar 
a humanidade versus o cinismo. Daniela Melchior teve 
um papel, talento e a aposta do realizador para expressar 
essa doçura melancólica que nos leva a apaixonar e a dar 
consciência ao !lme.  

Os personagens deixam todos o seu cunho, parecem 
terem sido escolhidos à medida dos actores que lhes 
dão corpo. O que dizer do personagem King Shark, um 
tubarão à prova de bala que nasceu para ser interpretado 
pela voz de Sylvester Stallone? O personagem é estúpido, 
carinhoso e igualmente desconcertante. Ou Polka-Dot 
Man, que também tem o seu lado emocional e psicótico 
(bom desempenho de David Dastmalchian), tem um ódio 
à mãe e vê a mesma sempre à sua volta – as sequências 
através dos olhos do Polka-Dot Man são deliciosas… 
 
A acção no !lme é encabeçada por Idris Elba, John Cena 
e Margot Robbie, os três actores deixam o ecrã em brasa. 
Idris Elba provou em «Luther» que é um mestre a criar 
anti-heróis, John Cena tem um talento nato para criar 
um anti-Capitão América, interpreta o papel de um 
imbecil com licença para matar e Margot Robbie, como 

sempre, tem o seu one woman show. Numa sequência de 
fuga da prisão, prova ser tão sanguinária quanto onírica. 
Margot Robbie tem o momento alto do !lme onde se aliou 
destreza e humor à pura beleza visual. A actriz não teve 
o espaço de representação de «Birds of Prey» (2020), mas 
sempre que está em cena o resto do mundo parece estar 
em câmara lenta. Também temos Viola Davis que tem 
poucos minutos no ecrã mas como cérebro pragmático das 
operações a actriz está em modo altamente dramático. 
Não vemos más interpretações num elenco musculado ou 
alguém que !cou aquém das suas capacidades. E mesmo 
aqueles que estão poucos segundos no ecrã deixam o ar da 
sua graça. 

James Gunn é muito mais do que um autor de grandes 
!tas de heróis. Os !lmes de Gunn possuem alma, 
humor, acção e grandes personagens. É um realizador de 
actores que combina esse factor com o delírio visual. A 
originalidade saltou para o ecrã como um salmão a subir 
o rio e traz invariavelmente um sorriso aos espectadores 
pelo seu humor e inteligência. James Gunn voltou a fazer 
das suas e o público agradece!  

«O Esquadrão Suicida» faz mossa com humor insano, 
acção hard-core e personagens fantásticos. JORGE PINTO
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TÍTULO ORIGINAL

 La nuit des rois 
REALIZAÇÃO

Philippe Lacôte 
ELENCO

Bakary Koné  
Steve Tientcheu  
Rasmané Ouédraogo 
ORIGEM

Costa do Mar!m/França 
DURAÇÃO

93 min. 
ANO

2020 

Em «A Noite dos Reis» um jovem delinquente é enviado 
para MACA, uma prisão no meio de uma densa e 
verdejante $oresta, às portas de uma cidade de betão na 
Costa do Mar!m. Neste estabelecimento, quem exerce o 
poder são os prisioneiros e, nesse momento, quem lidera 
é o moribundo Barba Negra (Steve Tientcheu), que terá 
de ceder o seu lugar devido à fragilidade da sua saúde. 
Para prolongar o momento que leva qualquer líder na sua 
situação ao suicídio, e em noite de Lua Vermelha (ou de 
sangue), Barba Negra elege o jovem recém-chegado como 
Roman - O Contador de Histórias, encarregando-o de 
relatar uma história aos outros prisioneiros. 

Num mundo de culpados, e sem grande possibilidade 
de sobrevivência, rapidamente Roman (Bakary Koné) 
percebe o poder deste papel que o Dangôro (chefe 
supremo) lhe atribuiu para ganhar mais umas horas de 

vida na verdadeira selva onde acaba de entrar. A partir 
daqui desenrola-se um cinema de performance, que nos 
abraça e aninha, enquanto viajamos no imaginário de 
Philippe Lacôte, entre memórias pré-coloniais e factos 
reais contemporâneos. 

Na sua segunda longa-metragem, presente em Sundance, 
Veneza, Toronto, Roterdão, entre outros festivais, o 
realizador, natural da própria cidade de Abidjan, viaja 
entre a ancestralidade da oralidade e do ritualismo, e 
a história do país na última década, através do relato 
de Roman. Servindo-se da teatralidade, dança, poesia 
e canto, Lacôte vai ilustrando a narrativa através da 
expressão do narrador e dos ouvintes atentos, enquanto 
mergulha nas celas apinhadas e infernizadas, alternando 
com imagens da realidade de bairros sem lei, coladas com 
uma estética digna da aprovação da crítica. 

A NOITE 
DOS REIS
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Ao visitar a sua própria mãe enquanto prisioneira 
política na MACA, e talvez pelo facto de ter crescido 
junto a um cinema chamado “Magic”, Philippe Lacôte 
tem o condão de fazer magia ao criar um cenário que 
a!rma ser inspirado no que relembra ser o interior do 
estabelecimento prisional, ao mesmo tempo que nos 
transporta para uma África ligada às suas raízes e às 
lendas contadas por líderes para entreter o povo, muitas 
vezes inspiradas nos arquétipos do inconsciente coletivo.
 
Apostando num protagonista que faz a sua estreia em 
cinema, o realizador costa-mar!nense mostra sem 
constrangimento o talento dos seus pares. A expressão 
de Koné Bakar é forte e frágil, como a personagem que 
representa. Em África, como re$ete o realizador no 
dossier de imprensa, “é muito fácil ir parar à prisão, 
seja porque se é pobre ou porque se é usado como um 

exemplo para garantir que as leis sejam respeitadas. As 
prisões estão cheias de jovens que nunca foram julgados, 
encarcerados durante anos em celas coletivas”. É aqui 
que encontramos Koné Bakar e os seus companheiros de 
cena, príncipes sem reino, deixados à mercê da história, 
da política e das memórias de um povo.
 
Como na verdadeira selva, salvam-se os mais fortes e os 
outros seguem o caminho que “Deus” de!niu. Aliás, e 
como é referido em «A Noite dos Reis», “se Deus diz sim, 
ninguém pode dizer que não”. No entanto, até ao destino 
fatal de cada um, existe uma história que se desenrola e 
que podemos contar para entreter ou para assustar, para 
oferecer tristeza ou felicidade, que pode fazer a diferença 
ou não fazer diferença alguma. A história que Philippe 
Lacôte quis contar e a forma como escolheu fazê-lo fazem 
toda a diferença. SARA AFONSO
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TÍTULO ORIGINAL 
Old 
REALIZAÇÃO

M. Night Shayamalan
ELENCO

Gael García Bernal 
Vicky Krieps 
Rufus Sewell   
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

108 min. 
ANO 

2021
 

«Duelo no Missouri». É esta a resposta para a pergunta 
que muito provavelmente lhe vai !car a ecoar na 
cabeça depois de sair da sessão de «Presos no Tempo». 
A única? Bom, a verdade é que, à boa maneira de 
Shayamalan, as muitas outras perguntas possíveis 
estarão quase todas muito bem esclarecidas antes que 
corram os créditos !nais. Aliás, essa é uma das grandes 
diferenças entre o !lme e a novela grá!ca que lhe está 
na origem. Em Château de sable (de Pierre Oscar Levy 
e Frederik Peeters) não vamos achar explicação para 
quase nada e, estranhamente, isso acaba por ser muito 
mais satisfatório. Numa história que gira em torno 
da noção de “tempo”, parece-nos que a estranheza, o 
mistério e a dúvida são as notas mais adequadas. 
«Presos no Tempo» apresenta-nos Guy (Gael Garcia 
Bernal), Prisca (Vicky Krieps) e os seus dois !lhos, 
Maddox e Trent (interpretados por diferentes actores 
ao longo do !lme). A família acaba de chegar a um 
luxuoso resort num destino exótico e, por sugestão 
do gerente do hotel, são encaminhados para uma 
praia exclusiva, só para “hóspedes especiais”. Às 
tantas os hóspedes especiais multiplicam-se e, antes 
que se possa postar uma foto decente no Instagram 
(até porque não há rede), começam a acontecer coisas 
muito esquisitas. O corpo de uma jovem é encontrado 
a boiar na água, um rapper famoso chamado Mid-
Sized Sedan (Aaron Pierre) não pára de sangrar do 
nariz e as crianças parecem estar a crescer a um ritmo 
alucinante, tornando-se em poucas horas praticamente 

irreconhecíveis mesmo aos olhos dos próprios pais. 
À falta de melhor solução, o médico presente (Rufus 
Sewell) começa a insultar e a agredir o rapper que 
tenta fugir, sem sucesso. Ficamos então a saber que 
é impossível sair da praia e o tempo, já se sabe, não 
perdoa.
A premissa é muito interessante e estimulante, abrindo 
caminho à exploração de temas complexos como o 
envelhecimento, a força dos laços entre familiares ou 
a fragilidade dos corpos e da mente face à implacável 
passagem do tempo – no fundo, aquilo que Shayamalan 
já havia desenvolvido de forma genial em «A Visita» 
(2015). Desta vez, contudo, o realizador não conseguiu 
agarrar o potencial do material que tinha em mãos, 
desperdiçando-o em sucessivos incidentes que acabam 
por se anular uns aos outros. A arti!cialidade dos 
diálogos e das interpretações também não ajuda muito 
a criar empatia com as personagens e a sua situação. 
Surpreendentemente, o único que nos comove é talvez 
Charles, o médico racista e presunçoso que a pouco e 
pouco vai perdendo a noção da realidade e o controlo 
sobre as suas acções. Rufus Sewell é o responsável 
absoluto por esta interpretação brilhante, capaz de nos 
fazer rir e chorar, temer e odiar. É esta complexidade 
e subtileza, que infelizmente falta ao !lme como um 
todo, que nos faz !car a pensar como seria se a Sewell 
se juntassem Marlon Brando e Jack Nicholson... que 
!lme seria esse? CATARINA MAIA
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TÍTULO ORIGINAL 
Gunda 
REALIZAÇÃO

Viktor Kosakovskiy
DOCUMENTÁRIO 

 
ORIGEM

Reino Unido/Noruega/EUA 
DURAÇÃO

93 min. 
ANO 

2020
 

Uma marcante memória de infância de Viktor 
Kossakovsky (n. 1961) está na génese de «Gunda»: 
quando tinha quatro anos, o realizador russo passou 
meses de um inverno rigoroso numa aldeia onde se 
afeiçoou a um pequeno leitão que, por causa do frio, 
a família decidiu levar para dentro de casa. Nesse 
curto período de tempo, em constantes brincadeiras 
domésticas, tornaram-se os melhores amigos; mas 
chegado o dia de Natal, já se está a ver o que é que 
foi servido ao jantar... A partir desse momento, uma 
criança soviética traumatizada tornou-se vegetariana 
convicta. E, ao longo dos anos, o desejo de fazer um 
!lme sobre animais da quinta tornou-se um objetivo 
pessoal, embora difícil de concretizar – digamos que não 
é atraente para um produtor a ideia de um !lme sobre 
porcos, galinhas e vacas.
«Gunda» é isso mesmo. Um olhar que documenta (e não 
propriamente um documentário) o modo de existência 
de uma mãe porca, com as suas crias, adicionando uns 
cameos de galinhas e vacas. Kossakovsky não recorre a 
texto em voz o%, ou qualquer banda sonora para além 
dos sons da natureza, e !lma a preto e branco como 
forma de concentrar a atenção do espectador nos olhos 
dos animais, que funcionam como “janelas para a alma”. 
Se dúvidas houver, veja-se a porca epónima, sozinha no 
duradouro plano !nal, a encarar a câmara numa espécie 
de interrogação magoada...
Pode dizer-se que «Gunda» é a versão realista e adulta 
de «Um Porquinho Chamado Babe», mas isso será pouco 

para de!nir a sua graciosidade. O minimalismo de 
Kossakovsky – que inclusive deixa a presença humana 
totalmente fora do quadro – torna a experiência invulgar. 
Trata-se, no fundo, de um puro ato de observação, sem 
convenções narrativas e um respeito absoluto pelos 
animais enquanto seres sencientes.
O facto de o realizador assumir um discurso forte em 
entrevistas, no sentido de este ser um !lme determinado 
a levar as pessoas a deixar de comer carne (já «Um 
Porquinho Chamado Babe» tinha tido esse efeito em 
muita gente), não interfere com aquilo que vemos no 
ecrã. «Gunda» constrói a sua linguagem de empatia 
apenas pela sensibilidade da lente, sem artifícios 
distrativos, procurando nos gestos quotidianos da 
mãe porca e dos seus leitões a expressão de uma certa 
dignidade cinematográ!ca. Não é simplesmente bonito, 
é sobretudo ético e serenamente tocante. É o cinema a 
abdicar do homem para dar aos animais o seu momento, 
sem a arrogância de tentar colocá-los à nossa imagem. 
INÊS N. LOURENÇO

GUNDA
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Dwayne Johnson 
Emily Blunt 
Edgar Ramírez 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

127 min. 
ANO 

2021 

Fazendo jus à atração da Disney que inspirou a história, 
«Jungle Cruise - A Maldição nos Con!ns da Selva» 
(2021) é aquilo a que podemos chamar uma fun ride 
[viagem divertida]. Sem revelar uma grande história e 
mesmo caindo teimosamente em vários clichés, o !lme 
protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt, 
dois atores muito queridos pela generalidade do público 
– aquilo a que poderíamos chamar fan favourites –, 
oferece duas horas de boa disposição e uma panóplia de 
emoções. 

Com uma ação mais cómica e um humor previsível, à 
imagem das ditas “piadas secas” que são caraterísticas de 
alguns guias turísticos dos parques da Disney, «Jungle 
Cruise - A Maldição nos Con!ns da Selva» (2021) é 
muito mais símbolo do que acontecimento. A longa-
metragem capitaliza o que resultou na saga dos «Piratas 

das Caraíbas», aliada ao !lme que motivou a atração 
Jungle Cruise – «#e African Queen» (1951) –, e recorre, 
sem surpresas, a truques que já vimos no passado (e 
continuamos a ver amiúde).
 
Aproveitar a tal viagem de que falamos depende das 
expetativas com que partimos para a jornada. Se formos 
à espera de uma aventura criativa e diferente de todas 
as que já experienciámos, vai ser uma desilusão. Se, em 
sentido oposto, partirmos para o !lme apenas porque 
gostamos de narrativas deste género, é bem possível que 
seja uma visualização divertida.
 
No que à história diz respeito, Lily Houghton (Emily 
Blunt) é uma mulher das Ciências, numa época em 
que os homens, que detêm o poder de decisão, não 
ligam particularmente a uma nem outra. Incapaz de 

JUNGLE 
CRUISE $ A 
MALDIÇÃO 
NOS 
CONFINS DA 
SELVA
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convencer os académicos de Londres a apoiarem-na 
na sua investigação, segue para a Amazónia com o 
irmão MacGregor (Jack Whitehall) em busca de uma 
árvore antiga que, reza a lenda, tem poderes curativos 
verdadeiramente mágicos. Na sua missão, a exploradora 
conta com a ajuda do capitão Frank Wol% (Dwayne 
Johnson), um guia não muito popular que a tenta levar 
até à região de Lágrimas de Cristal. 

O principal antagonista de Lily é o príncipe Joachim, 
uma personagem bem conseguida da parte de Jesse 
Plemons (no seu jeito estereotipado), que procura as 
mesma árvore para vencer a Guerra. No entanto, o lado 
sobrenatural da trama – ao estilo «Piratas das Caraíbas» 
– é também bastante intenso, atingindo o seu auge na 
!gura de Aguirre (Edgar Ramírez), um conquistador de 
outros tempos que se viu amaldiçoado pela sua ganância.

Juntar Michael Green, o argumentista envolvido 
em projetos como «Logan» (2017) e as mais recentes 
incursões de Poirot, à dupla com tradição na comédia 
Glenn Ficarra e John Requa é uma opção curiosa, mas 
expectável. A!nal, este não é um !lme para ser levado 
demasiado à sério, mas também quer criar universos 
além da camada de comédia. Algo que acaba por resultar, 
se não formos demasiado exigentes.
 
A interação entre Lily e Frank é o catalisador da ação, 
ainda que MacGregor tenha a capacidade de roubar 
a cena no seu jeito desajeitado. De humor fácil e 
argumento simples, «Jungle Cruise - A Maldição nos 
Con!ns da Selva» (2021) é um !lme próprio da estação. 
Algo leve e despreocupado que funciona relativamente 
bem como entretenimento. SARA QUELHAS
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REALIZAÇÃO

Navot Papushado 
ELENCO
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2021 

«Gunpowder Milkshake: Mistura Explosiva» é um 
so!sticado thriller de acção com uma protagonista que 
é uma fera – Karen Gillan tem um desempenho de 
a!rmação. O !lme foi realizado por Navot Papushado 
(«Big Bad Wolves») e escrito a meias com Ehud Lavski. 
Navot Papushado venceu o Prémio da Crítica do 
Fantasporto com «Raiva» (2010) e Melhor Realizador 
com «Big Bad Wolves» (2013). 

A história deste !lme é linear e sem grandes 
sobressaltos. Sam (Karen Gillan) cresceu órfã de mãe 
(Lena Headey), uma assassina de um sindicato criminal 
intitulado A Firma que partiu sem deixar rasto, 
evidentemente que a !lha seguiu as pisadas maternas. 
Quando um “trabalho” se tornou mais complicado, 
Sam usou as balas todas para desbravar caminho mas 
despachou quem não devia... Noutro “hit” o seu lado 
sentimental levou a melhor ao decidir salvar Emily de 
um grupo de raptores, a criança torna-se órfã e Sam 

é incapaz de abandoná-la. Emily é interpretada pela 
pequena mas carismática Chloe Coleman. Ao perder 
a proteção da Firma a sua cabeça !ca a soldo e, para 
piorar a situação, tem agora uma criança à boleia. O 
!lme utiliza Emily como um óptimo dispositivo de 
acção, humor e drama e funciona a química entre Karen 
Gillian e Chloe Colman. O amor maternal é a pedra de 
toque desta obra. Scarlet (Lena Headey) reaparece na 
vida de Sam com o peso do remorso, confronta-se com 
o desejo de corrigir o passado, leia-se, estar presente e 
esvaziar os carregadores pela sua !lha. Lena Headey 
sempre teve uma costela de mulher de armas – vejam 
«Terminator: As Crónicas de Sarah Connor» (2008) – e 
está perfeitamente confortável no seu papel.
 
O grrr power não !ca por aqui, Carla Gugino, Michelle 
Yeoh e Angela Bassett molham a sopa no papel de 
“bibliotecárias”, tias assassinas que gerem uma 
biblioteca que além de clássicos reservam no seu acervo 

GUNPOWDER 
MILKSHAKE' 
MISTURA 
EXPLOSIVA
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uma pilha de armas – ou não fosse o espaço o arsenal 
dos gangs da cidade. As três experientes actrizes 
quando entram em cena não desapontam. Os cenários, 
os personagens e a história parecem saídos de uma 
mitologia, !cam pontas soltas que poderiam dar uma 
óptima sequela. 
 
Este registo conceptual nunca tenta ser levado a sério 
– não é o seu propósito –,  o segredo do seu sucesso 
é a combinação de géneros, diálogos ressonantes e 
coreogra!as trabalhadas ao ín!mo pormenor. Há 
também reminiscências de Tarantino e tributos aos 
mestres do passado. A loucura é total com sequências 
insanas de acção e com enfase na diversão onde os 
tiroteios e a pancadaria dão invariavelmente lugar 
ao absurdo e ao humor pioneiro de Buster Keaton 
ou Chaplin até aos malabarismos de Jackie Chan. O 
!lme tem bons artistas na sua equipa criativa, Laurent 
Demiano% assinou os stunts inventivos, a direcção de 

arte de David Scheunemann estabeleceu um cenário 
intemporal e a fotogra!a re!nada de Michael Seresin 
consolidou a obra. O plano de sequência em slow motion 
a 240 fps desenrolado num dinner americano no clímax 
do !lme é uma demonstração de pura mestria. 
 
«Gunpowder Milkshake» segue a linhagem da saga John 
Wick e «Ninguém» (2021) teve o condão de descobrir o 
humor nos confrontos impactantes da heroína no centro 
desta história. É uma obra estilizada com muito mérito 
de Navot Papushado e da sua equipa técnica que debitou 
um cocktail explosivo com enorme inteligência visual. 
Papushado revela-se um realizador com um enorme 
potencial. Este !lme envolve e apaixona os fãs de acção e 
os amantes da comédia física, a não perder «Gunpowder 
Milkshake». JORGE PINTO
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«Mulherzinhas» é um filme de época com 
uma linguagem actual. A história centra-se 
nos sobressaltos da vida, na resiliência e na 
profunda ligação que une as irmãs March: a 
mais virtuosa mas solitária Jo (Saoirse Ronan, 
o dínamo deste filme), a vivência e a coragem 
de uma existência convencional de Meg (Emma 
Watson) e o pragmatismo na procura do sucesso 
de Amy (Florence Pugh). «Mulherzinhas» tem 
um elenco recheado de jovens estrelas que 
irão continuar a marcar os ecrãs nas próximas 
décadas. A narrativa é mais radical e adulta mas 
não perde o encanto entre a fusão do clássico e 
o argumento de Greta Gerwig com temas mais 
contemporâneos sobre as escolhas da mulher e 
os seus espíritos independentes. A visão pessoal 
e a experiência de actriz de Greta Gerwig nota-

se no elenco de luxo deste filme (Laura Dern, 
Timothée Chalamet, Meryl Streep) e mesmo em 
papéis mais magros (Bob Odenkirk, James Norton, 
Louis Garrel). Os actores foram dirigidos com 
sensibilidade e elevaram o nível desta obra. Os 
valores de produção (cenários e figurino) criaram 
uma riquíssima reprodução de época com uma 
cinematografia muito viva do francês Yorick Le 
Saux. Greta Gerwig criou um dos projectos da sua 
vida, há anos que desejava adaptar o clássico de 
Louisa May Alcott e encontrou na Sony um lugar 
onde conseguiu recriar o seu clássico para uma nova 
geração. JORGE PINTO

PRIS AUDIOVISUAIS

mulherzinhas
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CINEMA EM CASA

«Choque» tem carradas de acção mas é 
um filme previsível. Não se compreende 
o desaproveitamento da presença de Kate 
Beckinsale – basta visionarmos os filmes da 
saga Underworld para entendermos que é uma 
actriz que trata por tu o cinema de acção. E o 
filme conta com um belo elenco com nomes 
como Stanley Tucci, Bobby Cannavale e Laverne 
Cox. A trama de «Jolt» centra-se na viagem de 
vingança de Lindy (Kate Beckinsale), uma mulher 
que sofre de transtorno explosivo intermitente 
(basicamente salta-lhe a tampa quando se irrita). 
Quando se irrita, Lindy provoca uma descarga de 
pancadaria obscena, e para controlar os ímpetos 
o seu terapeuta (Stanley Tucci) desenvolveu 
um aparelho que lhe dá choques eléctricos 
acalmando-a e impedindo-a de partir tudo à 

sua volta. Stanley Tucci, mesmo em serviços 
mínimos, é um mimo. Lindy conhece Justin (Jai 
Courtney) que trabalha como contabilista para 
uma figura sinistra que controla o mundo do 
crime na cidade. Após uma noite inesquecível 
com Justin, este é encontrado morto, e Lindy vai 
até ao topo da cadeia alimentar para encontrar 
os responsáveis da morte da sua felicidade. Nesta 
viagem com bilhete só de ida todos sabemos 
como vai terminar o enredo. Os amantes do 
género enchem as medidas com as perseguições 
e muitas sequências de porrada, mas no fim fica 
aquele amargo na boca porque «Jolt» é um filme 
sem alma que fica muito aquém do seu potencial.
JP

AMAZON PRIME VIDEO

choque
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«The Report» (2019) é um filme político sobre 
uma verdade que continua a ser perturbadora. É 
baseado em (tristes) factos verídicos do processo 
de interrogação da CIA aos prisioneiros da 
Guerra contra o Terrorismo após os ataques de 9 
de Setembro de 2001.  «The Report» foi realizado 
por Scott Z. Burns um autor mais reconhecido 
pelos argumentos que escreveu para Steven 
Soderbergh, que também produziu esta obra. O 
filme é metódico à boa maneira dos melhores 
filmes de investigação jornalística. O medo e 
a paranoia de não voltar a falhar levou várias 
pessoas em lugares de decisão a enveredar por 
trilhos sinuosos e inconcebíveis para enfrentar 
o terrorismo levando a que estes se tornassem 
como aqueles que tentavam combater. Adam 
Driver tem um desempenho de entrega total 

ao seu personagem transfigurando-se numa 
figura inspiradora que irá além dos limites para 
defender a verdade e expor a injustiça. A obra 
conta com um vasto elenco de bons actores 
em inúmeros papeis, só assim seria possível 
representar a dimensão do problema. É um 
argumento minucioso e muito bem orquestrado 
por Scott Z. Burns. Não é um objecto panfletário, 
pelo contrário, é democrático. A história colocou 
a nu as debilidades mas também as vantagens 
da democracia americana (poucos países no 
mundo permitiriam uma investigação destas) ao 
confrontar sem reservas a mentira, os laivos de 
autoritarismo, o encobrimento e a corrupção em 
nome da liberdade e da justiça. «The Report» é 
um visionamento obrigatório. JP

AMAZON PRIME VIDEO

the report
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PRIS AUDIOVISUAIS

«The Gentlemen: Senhores do Crime» chegou de 
mansinho e marcou o regresso de Guy Ritchie 
aos seus melhores momentos ainda antes da 
confirmação da sua chegada (novamente) ao topo 
com «Um Homem Furioso» (2021). O elenco respira 
qualidade numa história de gangs,  uns piores do 
que outros, com golpes e muitos twists à mistura. O 
herói do filme é Michael Pearson (interpretado com 
carisma por Matthew McConaughey) que vê o seu 
império britânico, assente na cannabis, cobiçado 
por um gangster americano de colarinho branco 
(Jeremy Strong, a revelação de «Succession») 
que tenta dividir para reinar. Há papéis curiosos 
com a habitual galeria de cromos das histórias 

de Guy Ritchie, interpretados por actores como 
Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell 
e Hugh Grant, todos eles com performances 
bem destiladas. O filme está cheio de surpresas 
inesperadas, grandes linhas de diálogo e muita 
acção e humor britânico como só Guy Ritchie sabe 
fazer. JP

the gentlemen:
senhores do 
crime
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«Em Guerra» é um filme que nos deixa 
desconfortáveis ao abordar com um realismo 
atordoante a situação de sufoco de um grupo 
de trabalhadores de uma fábrica automóvel à 
beira do encerramento em França no século XXI. 
Uma tragédia sobre o capitalismo sem apelo 
nem agravo que olha apenas para o lucro puro 
e duro, sem querer saber das consequências 
sociais, descartando aqueles que se dedicam 
durante anos e décadas a construir riqueza 
e património das corporações. O realizador 
Stéphane Brizé coloca o espectador em cima 
dos acontecimentos. Brizé criou uma atmosfera 
documental de câmara ao ombro onde estamos 
lado a lado nas barricadas dos grevistas que têm 
o sangue na guelra e colidem com a frieza gélida 
dos patrões que representam uma inamovível 
parede capitalista. Vincent Lindon tem uma 

performance triunfante, moveu montanhas para 
dar vida a Laurent Amédéo, um homem de meia 
idade com uma postura de altruísmo e sacrifício 
em prol dos grevistas. A obra levanta as velhas 
questões da solidariedade entre trabalhadores e o 
esvaziamento dos sindicatos, desagregados todos 
se tornam em peões perante multinacionais que 
regem o jogo agindo com impunidade e acima dos 
Estados. JP

ALAMBIQUE

em guerra
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ALAMBIQUE

Em «A Aparição» um jornalista é enviado pelo 
Vaticano para confirmar a veracidade de uma 
aparição da Virgem Maria a uma jovem no sul 
de França. Jacques Mayano (Vincent Lindon) é 
um jornalista reputado que está a recuperar em 
Paris após a morte do seu repórter de imagem no 
conflito na Síria. A viver um período de stress pós-
traumático, Jacques aceita com alguma curiosidade 
um trabalho encomendado pelo Vaticano. Anna 
(Galatéa Bellugi) afirma ter testemunhado 
a aparição da Virgem Maria resultando em 
peregrinações em massa ao local. Jacques, apesar 
do cepticismo, começa a criar uma afinidade 
com Anna descobrindo que ambos são assolados 
por “fantasmas” e atravessam uma espinhosa 
encruzilhada na procura da paz de espírito. O 

protagonista central descobre várias pistas que 
entram em conflito com as suas convicções ao 
mesmo tempo que o espectador vai sendo seduzido 
pela narrativa e pelos protagonistas que revelam 
diferentes mistérios desta história. É um filme 
interessante, mas pecou pela sua extensão, 
perdendo-se em vários innuendos, deveria ser 
mais económico e directo. Além da trama central o 
realizador Xavier Giannoli explorou outros temas 
como o mercantilismo religioso e o significado da 
fé, mesclou o drama da viagem existencial com o 
thriller de investigação e o cinema convencional 
com o cinema de autor. JP

a aparição
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As expectativas eram elevadas para «O Príncipe 
Volta a Nova Iorque» (2021) devido ao original 
de1988, ao recente revivalismo de Eddie Murphy 
e a certeza do talento do realizador Craig Brewer. 
Infelizmente, a verdade é que a montanha pariu 
um rato. 
O Príncipe tornou-se Rei (Eddie Murphy) e 
descobre que tem um filho bastardo (Jermaine 
Fowler) em Nova Iorque que poderá salvar 
a independência da nação da cobiça de um 
senhor da guerra (Wesley Snipes interpreta um 
personagem estranho mas com muito humor). 
A trama desenrola-se maioritariamente na 
ficcional nação africana de Zamunda e perde 
tudo por sair da Big Apple. O choque cultural é 
pouco explorado e opta-se por trabalhar lugares 
comuns em jeito de best-of com vários números 

musicais inseridos a martelo. O melhor da obra 
é desenvolvido por dois jovens, a esperança KiKi 
Layne e o comediante Jermaine Fowler, que 
suplantam Murphy e Arsenio Hall e companhia 
com representações de histórias de afirmação 
e descoberta das suas identidades. Eddie 
Murphy é um comediante fantástico quando é 
senhor do seu palco ou tem de improvisar, está 
melhor neste filme como o desbocado barbeiro 
Clarence Saul ou o pegajoso Elvis Presley 
wannabe Randy Watson do que de Príncipe 
Akeem que perdeu fulgor. Os três argumentistas 
e três criadores da história deste filme são os 
principais responsáveis deste fiasco. A história 
é preguiçosa e os gags estão todos ultrapassados. 
Pedia-se mais e melhor de uma produção desta 
envergadura e um elenco com tanto talento. JP

o princípe 
volta a nova 
iorque 
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CINEMA EM CASA

Uma das grandes dúvidas do lançamento da 
sequela do sucesso de «Borat» (2006) passava 
pela coexistência do jornalista do Cazaquistão 
na América de 2020. A personagem ficcional 
criada por Sacha Baron Cohen tornou-se uma 
estrela global tornando-se difícil ao comum dos 
americanos ser apanhado desprevenido perante 
o “choque” frontal e cultural de Borat. Quando as 
pessoas são iguais a si mesmas e não conhecem 
Borat na rua aí começa o espectáculo entre o 
improviso e a estupidez humana. A realidade 
norte-americana tornou-se mais estranha do que a 
ficção e Borat está como peixe na água. Os malucos 
tomaram conta do asilo e Borat é a pessoa mais 
normal do mundo quando está numa convenção de 
extremistas de direita ou num abrigo de seguidores 
do culto QAnon. «Borat, o Filme Seguinte:…» é uma 

comédia desvairada e invariavelmente chocante. 
A história tresloucada trouxe Borat e a sua filha 
Tutar (Maria Bakalova) aos Estados Unidos, mas 
a narrativa é mais do que uma comédia sobre 
o insólito. Por vias de salões de beleza, jaulas 
e implantes mamários o enredo transforma-se 
numa relação bizarra onde um pai descobre, nas 
circunstâncias mais inesperadas, o amor pela 
filha e o significado do feminismo que derruba 
convenções ultrapassadas do seu país natal. Esta 
relação é o que faz pulsar este filme. No meio do 
absurdo da realidade da América de Donald Trump, 
que se cruzou com o início da pandemia de 2020, 
Sacha Baron Cohen e companhia delapidaram o 
insólito em pérolas de humor. JP
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