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Setembro chega com uma realidade ainda bem atípica nas salas de cinema. 

A oferta e procura da exibição e distribuição de filmes ressentiu-se durante 

os meses de verão, sobretudo nos Estados Unidos ou em países com taxas de 

vacinação baixas, devido ao número crescente de casos da variante Delta que 

provocaram um aumento do desconforto e da sensação de desconfiança. A 

tradicional rentrée cultural também dá sinais ténues da retoma em sala, com uma 

programação menos estimulante e diversa do que é habitual.

Ainda assim, em Portugal, os cinemas receberam, em julho, 588 492 espectadores, 

um aumento face ao período homólogo de 2020, mas também face a junho, 

tratando-se do melhor mês desde o começo da pandemia de covid-19, de 

acordo com os dados de bilheteira do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). 

«007: Sem Tempo Para Morrer», o 25º capítulo da série James Bond, cuja estreia 

foi sendo adiada no decorrer desta pandemia, é um filme decisivo para atrair os 

espectadores e surge em destaque nesta edição #79 da revista METROPOLIS.

A lotação das salas já aumentou e a programação tenderá a ser mais 

diversa no próximo outono. É necessário esperar por uma rentrée tardia 

mas que de certa forma também sucedeu no Festival de Cannes em julho 

passado. Muitos dos filmes que foram exibidos em estreia mundial irão 

ter distribuição nos próximos meses. O balanço que fazemos de Cannes, 

escolhendo duas dezenas de títulos mais marcantes, é uma espécie 

de rentrée da METROPOLIS. O que é bom está para vir já a seguir.  

Saúde e bons filmes!
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NINE PERFECT STRANGERS

007 SEM TEMPO PARA MORRER

FESTIVAL DE CINEMA DE CANNES

«007: Sem Tempo Para Morrer» assinala a despedida e o final do arco narrativo encetado por Daniel 
Craig em 2006.

A METROPOLIS conversou em exclusivo com Melvin Gregg, um dos atores principais na nova 
aposta da Amazon Prime Video «Nine Perfect Strangers». Fique também a saber o que achámos da 
série.

Cannes regressou em 2021 com uma colheita vintage, a METROPOLIS celebra em jeito de rentrée 
uma seleção excepcional do melhor festival de cinema do mundo.

LASHANA LYNCH E DANIEL CRAIG



SÉRIES
94 LA CASA DE PAPEL 
96 THE WALKING DEAD

98 TRUTH BE TOLD

100 STARGIRL!

102 HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO

104 NINE PERFECT STRANGERS

CRÍTICAS
127 NOVA ORDEM

128 CANDYMAN

130 SHANG-CHI E A LENDA...

131 FREE GUY: HERÓI IMPROVÁVEL

132 FALLING: UM HOMEM SÓ

135 MISTÉRIO EM SAINT-TROPEZ

136 A PROTEGIDA

137 REMINISCÊNCIA

138 DIÁRIOS DE OTSOGA

139 PARAÍSO

140 BOSS BABY: 

         NÉGOCIOS DE FAMÍLIA

141 BREVEMENTE

142 QUADRO DE ESTRELAS

9 CRÓNICA CINETENDINHA

10 CRÓNICA OZU DE JADE

12 CRÓNICA CINEMA BRASILEIRO 

56 PARAÍSO 

68 THE FOREST MAKER 

72 CARRO REI 

78 MOTELX 

82 RUA DO MEDO

86 EMMYS  

108 NINE PERFECT STRANGERS
        ENTREVISTA MELVIN GREGG 

112 INÉDITOS TV CINE

114 COBIÇA

115 KAJILLIONAIRE

116 PENSAMENTO CRÍTICO

117 A PRESENÇA

118 AMONITE

120 ZAPPING

METROPOLIS
REVISTA DE CINEMA

79ED
IÇ

Ã
O

CINEMA EM CASA

144 MAIS UMA RODADA 

145 DOR E GLÓRIA

146 NO RITMO DO CORAÇÃO 

147 BECKET

148 11 DE SETEMBRO: NO GABNETE 

DE CRISE DO PRESIDENTE 



F
O

T
O

 ©
 P

H
IL

IP
P

E
 Q

U
A

IS
S

E

 8 METROPOLIS AGOSTO 2019METROPOLIS SETEMBRO 2021 8



F
O

T
O

 ©
 P

H
IL

IP
P

E
 Q

U
A

IS
S

E

Ainda no outro dia levava com 
o queixume de um produtor 
que não ficou contemplado 
no concurso do ICA das 
primeiras obras nas ficções. 
Dizia-me ele que era uma 
injustiça e que todos estão 
danados com os resultados. 

Supostamente, projetos de mérito ficaram também 
fora do dinheiro do instituto. Mas, depois, vamos 
a ver e percebemos que por exemplo cineastas que 
já deram provas conseguiram convencer o júri. 
De Gonçalo Waddington a Rita Nunes, passando 
por José Filipe Costa. Eu que já fui jurado consigo 
colocar-me dos dois lados e apetece-me sempre 
gritar bem alto que é impossível todos serem 
subsidiados. Temos pena, não chega. Portugal, por 
muito que isto custe, está com cineastas a mais. 
Qual é o cineasta que não quer estar sempre a 
filmar? Ainda para mais, a própria possibilidade 
de cineastas que já têm uma longa entrarem 
neste concurso anula a hipótese dos verdadeiros 
estreantes terem uma maior percentagem de 
hipóteses de obtenção da verba. Entretanto, o 
queixume não vai parar e as protestos tornam-se 

rotineiros. O congestionamento de nomes que se 
valorizam nas curtas engrossa e engrossa...
Noutra conversa com outra produtora, surge novo 
tópico que importa refletir: será que é mais eficaz 
promover um filme nos jornais e revistas fora 
da área das artes? Ela, com alguma lógica, dizia-
me que sim. Que o melhor é o filme ser tratado 
como assunto de sociedade, consoante o tema. 
De facto, certos alvos para certos  filmes não 
folheiam a secção de cultura nem olham para o 
“programa” de ir ao cinema como ato cultural. 
Acredito piamente que é uma discussão com 
muitos becos sem saída, o mais perigoso deles a 
tendência da arte cinematográfica ser remetida 
como uma forma de consumo. Medo, muito medo. 

E como o verão está ainda a dar as últimas, saúdo 
a forma como o cinema ao ar livre conseguiu 
ter algum mediatismo este ano. Era bom que 
no próximo ano todas estas sessões pelo país 
continuassem, mas de preferência com ecrãs 
dignos e um outro cuidado na qualidade de 
projeção. À pala da desculpa do “low-cost” o 
público não tem de ter um “downgrade” na forma 
de ver cinema, seja em sessões gratuitas ou não.

ISTO NÃO DÁ PARA TODOS, 
PACIÊNCIA...

C I N E T E N D I N H A 
CRÓNICA DO ESCRAVO DO CINEMA  

RUI PEDRO TENDINHA 

C R Ó N I C A
METROPOLIS SETEMBRO 2021  9



Aos nossos leitores menos da-
dos ao francês (eu incluído, só 
que a bela fonética trazida por 
este diálogo o tornou memo-
rável) a tradução fica-se pelo: 
“Porque estás triste? Porque 
falas-me para mim através de 
palavras enquanto eu te olho 

com sentimentos.” Cena icónica do igualmente «Pier-
rot le Fou», o «Pedro, O Louco» em bom português, 
onde Jean-Paul Belmondo perante a inquietude de 
Anna Karina lhe questiona sobre o seu estado. O re-
sultado é um apontamento do quão verborreico é o 
anterior Acossado, o homem eternamente cansado, 
que passou de embrião policial a clown de prestígio 
no cinema francês. Havia qualquer coisa nele, um 
misto de brilho popular e em parte vulgar com um 
certo classicismo de mancha. Belmondo, em todo o 
caso, não pertencia à França, nem mesmo à vaga que 
se tornou símbolo prematuro, era uma figura desa-
jeitada e totalmente inspirada nos galãs hollywoo-
descos. Godard reconheceu e muito esse seu jeito, 
tornando-o num “fura-vidas” com ambições de vi-
das maiores que a sua e gesto a mimetizar os seus 
heróis feitos, como Humphrey Bogart, por exemplo. 
Mas cedo ele soube separar-se … quer dizer tentar … 
da Nouvelle que o envolveu, e apostando numa apro-
ximação ao grande e diversificado público francês, 

foi investigador, malandro a incurável romântico, de 
velho ressabiado a doido varrido, homem-criança ou 
mulherengo tardio, tudo isto num só corpo, num só 
gesto, num só paleio. E é com tristeza que chegamos 
a este ponto de consolidada derrota: se há uns anos 
os sentimentos desvaneceram (nunca esquecerei 
aquela face triste de uma envelhecida Anna Karina 
perante as mesmas imagens que vos falo, exibidas no 
Grand Lumiêre Theater, em Cannes de 2018), desta 
feita foram as palavras que emudeceram. Belmondo 
já não mora mais aqui, entre os comuns dos mortais, 
mas continua a abundar numa tradição, a do cinema 
francês, e para todas as classes. No final, imaginando 
aquele plano derradeiro de «O Acossado», com o ator 
estendido no asfalto, observado como um raro espé-
cimen se tratasse. Na altura, a queda de um homem 
que tatuava em si um legado cinematográfico faz-de-
-conta, simbolizando com isto o fim de uma era, ora 
dourada, ora acorrentada ao seu próprio fascínio in-
dustrial, para dar início a uma fase de desconstrução 
e de um novo cinema a surgir hiperativamente en-
tre pulsações. Neste momento, aquele mesmo corpo 
caído, derrotado e traído, é uma metáfora distante 
que adquire um novo significado, menos tido a ma-
nifestos estéticos ou formais, e mais próximo ao seu 
velcro – o Magnífico Jean-Paul Belmondo. 

Esta é a minha homenagem.

Jean-Paul Belmondo (1933 - 2021)

C R Ó N I C A

POURQUOI T’AS L’AIR TRISTE?
PARCE QUE TU ME PARLES AVEC DES MOTS,

ET MOI JE TE REGARDE AVEC DES SENTIMENTS.

O Z U  D E  J A D E 
CRÓNICA DE HUGO GOMES

METROPOLIS SETEMBRO 2021 10



Batizado internacionalmente 
de «Memory House», a longa-
-metragem «Casa de Antigui-
dades» fez parte da seleção de 
Cannes de 2020 que não teve 
chance de ser exibida na Croise-
tte em função da pandemia do 
covid-19, migrando para outros 

festivais – e que festivais! Só numa triagem rápida pelo 
IMDB, apercebemos que a ferocíssima alegoria do dire-
tor paulista João Paulo Miranda Maria contra a insti-
tucionalização do racismo correu por alguns dos mais 
disputados eventos do planisfério cinéfilo, como TIFF-
-Toronto, San Sebastián, Pingyao e Thessaloniki. João 
conquistou o prémio Roger Ebert de Melhor Cineasta 
Estreante no Festival de Chicago e o seu filmaço ainda 
rendeu um prémio de melhor fotografia a Benjamín 
Echazarreta em Estocolmo. Em Toulouse, o realizador 
ganhou o Prix Fipresci, Láurea da Crítica dada pela Fe-
deração Internacional de Imprensa Cinematográfica e 
uma menção honrosa. A cada viagem globo terrestre 
adentro, a longa alcança mais visibilidade e colhe mais 
elogios para Antonio Pitanga, o seu protagonista.
 
Preparando-se para dirigir um filme sobre a Revolta dos 
Malês (levantamento de africanos muçulmanos contra 
a escravidão), Pitanga vê a sua carreira de ator, iniciada 
há seis décadas, ganhar um novo e bem-vindo animo 
com a contínua consagração de «Casa de Antiguidades». 

É o trabalho de maior peso do astro baiano desde a 
sua presença em «A Idade da Terra» (1980), do já ci-
tado Glauber, no qual fazia um Cristo negro. Entre os 
temas que marcam essa consagradora volta às telas, 
destacam-se o projeto separatista dos estados sulistas, 
a cultura armamentista (com espingardas nas mãos de 
crianças) e a analogia da humanidade servil com gado 
bovino e caprino.

Numa narrativa pontuada pelo mistério, num ambien-
te avesso à solidariedade, Pitanga dá vida a Cristovam, 
empregado de um laticínio no Sul do Brasil, que tra-
balha num meio de imigrantes de origem austríaca. 
Lá, práticas racistas acossam os seus passos, de modo 
cada vez mais opressor, até que um incidente envol-
vendo uma criança (talvez um felino, ninguém sabe) 
vai despertar o seu lado animal. Uma jovem com que 
ele colide num bar, Jenifer (Ana Flávia Cavalcanti, em 
impecável atuação) libera ainda mais o seu lado selva-
gem, o que culmina numa catarse sociológica que dei-
xou San Sebastian sem palavras. 
Merece aplauso a direção de arte meticulosa de Isabel-
le Bittencourt, capaz de valorizar a estranheza daquela 
metonímia sul-americana de células nazis de origem 
germânica. O clima plúmbeo no ar, bem destacado na 
fotografia sem saturações de Benjamín Echazarreta, 
torna-se ainda mais sufocante graças à montagem de 
Benjamin Mirguet, que cozinha o suspense numa fer-
vura precisa.

CASA DE ANTIGUIDADES:  
FUTURO DO COMBATE

C R Ó N I C A

C I N E M A  B R A S I L E I R O 
CRÓNICA DE RODRIGO FONSECA

METROPOLIS SETEMBRO 2021  11



argumentistas, músicas e diferentes 
intérpretes que figuraram na saga. 
Mas a essência da narrativa e do 
charmoso e sagaz personagem tem 
vindo a manter-se, sem deixar de 
se adaptar aos tempos. Ao longo 
das últimas décadas, os filmes 007 
são, por isso, também um reflexo 
das suas respetivas épocas, visível 
através da banda-sonora, guarda-
roupa e até da própria linguagem 
cinematográfica.

A saga 007 é uma das mais longas 
e profícuas da História do Cinema. 
Criado por Ian Fleming, James Bond 
foi apresentado em 1953, no livro 
“Casino Royale”. Demoraria quase 
uma década para o agente secreto 
britânico se estrear no grande ecrã, 
o que viria a acontecer em «Agente 
Secreto 007», em 1962.Sean 
Connery foi o primeiro ator a dar 
vida a Bond e, de lá para cá, foram 
já muitas as aventuras, realizadores, 

007: UMA SAGA CHEIA DE HISTÓRIA

HISTÓRIA

James Bond deixou as suas 
funções como agente secreto, 
aproveitando uma vida tranquila 
na Jamaica. Mas tudo muda 
repentinamente quando Felix 
Leiter, o amigo da CIA, o contacta. 
A nova missão de 007 passa por 
resgatar um cientista raptado, 
mas o agente com licença para 
matar acaba por deparar-se 
com inesperados obstáculos, 
obrigando-o a perseguir um 
misterioso vilão, que tem, na sua 
posse, uma tecnologia perigosa 
que poderá colocar tudo em 
causa.0
0
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007
sem tempo 

para morrer
James Bond está de volta e, pela 
última vez, Daniel Craig dá vida 
ao icónico agente secreto. No 
25.º filme da saga, encerra-se 
um ciclo, com direito a um novo 
e misterioso vilão, bem como 
um maior empoderamento 
feminino. Conheça, neste 
especial de METROPOLIS, 
mais detalhes sobre «007: Sem 
Tempo Para Morrer», um dos 
filmes mais esperados dos 
últimos anos.

TATIANA HENRIQUES



«007: Skyfall» (2012) é, até ao 
momento, o mais bem-sucedido 
da saga, arrecadando mais de mil 
milhões de dólares nas bilheteiras 
mundiais. A obra venceu também 
dois Óscares, nas categorias de 
Melhor Música Original e Edição 
de Som. «007: Spectre» foi mais 
um sucesso, voltando a juntar 
Daniel Craig [foto] e Sam Mendes.  
Bond está de regresso no 25.º 
filme da saga, «007: Sem Tempo 

Para Morrer», que teve vários 
adiamentos devido à pandemia 
covid-19, criando ainda mais 
expectativas para o desfecho do 
ciclo de histórias com Craig como 
protagonista. O realizador de 
serviço é agora Cary Fukunaga, que 
também co-assina o argumento 
com Neal Purvis, Robert Wade, 
Scott Z. Burns, com a adição 
surpreendente de Phoebe Waller-
Bridge.

Nesta nova aventura, Bond 
volta a viajar, como já é 
apanágio, por vários locais 
no mundo, passando por 
Londres, Itália, Jamaica ou, 
ainda, Noruega. «007: Sem 
Tempo Para Morrer» faz parte 
da seleção oficial do Festival 
de Cinema de Zurique, sendo 
a primeira vez que um filme 
da saga é incluído na seleção 
de um Festival de Cinema.
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era Bond: “Sempre tive em mente 
uma história que queria contar 
e isso aconteceu de certa forma. 
Temos uma linha direta. E este 
filme é sobre juntar tudo, sobre 
reconectar Bond a «007: Casino 
Royale» (2006) e conseguimos 
fazer isso. Há uma grande jornada 
emocional para ele neste filme”.
 
Broccoli explica que “o círculo está 
completo agora. É emocionalmente 
gratificante”. A parte das emoções 
é especialmente importante, 
sobretudo do ponto de vista de 
Craig: “É interessante explorar 
as suas emoções, porque ele é um 
personagem isolado. Ele não sente 
como as outras pessoas, porque é 
um assassino”. O ator assinala que 

Depois de ter terminado «007: 
Spectre» (2015), Craig tinha 
sido categórico na sua recusa 
em voltar a ser Bond, chegando 
a afirmar que preferia cortar os 
pulsos a interpretar novamente 
o personagem. As filmagens 
dessa obra foram especialmente 
desafiantes para o ator: “Passei 
a maior parte das filmagens com 
uma perna partida. Havia uma 
parte de mim que dizia: 'Não 
posso mais fazer isto fisicamente'. 
Senti genuinamente que precisava 
de desistir pela minha própria 
autopreservação, mais do que 
qualquer outra coisa”.
 
Contudo, os produtores Barbara 
Broccoli e Michael G. Wilson 

insistiram com Craig e acabaram 
por conseguir convencê-lo a 
regressar ao papel e terminar a sua 
participação na saga. Isto faz com 
que se torne a primeira vez que 
um filme Bond seja construído de 
forma pensada a encerrar um ciclo. 
Craig diz, por isso, que «007: Sem 
Tempo Para Morrer» tem “uma 
finalidade”. “Acho que estava pronto 
para ir embora. Se assim fosse, o 
mundo continuaria normalmente 
e eu estaria absolutamente bem. 
Mas, de alguma forma, parecia que 
precisávamos de terminar algo. 
Se tivesse deixado a saga em «007 
Spectre», teria pensado: ‘Gostaria 
de ter feito mais um filme’”. O ator 
dá mais detalhes, abordando como 
este novo filme é integrado na sua 

FECHO DE UM CICLO BOND
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“em «007: Casino Royale», ele perde 
o amor da sua vida”, enquanto em 
«007: Quantum of Solace» (2008) 
é abordada “a vingança. E o «007: 
Skyfall» (2012) é sobre M. É sobre 
a perda. São grandes temas”. Em 
«007: Sem Tempo Para Morrer», o 
foco será “amor e família, porque o 
que é maior do que isso? A 'família' 
de Bond é Moneypenny, Q e M. E 
depois entra Lashana [Lynch], que 
é como uma prima distante”. 
 
Apesar da carga emocional pela 
despedida de Craig da saga, 
Fukunaga garante que “ninguém 
está a tentar fazer uma espécie de 
longo adeus sentimental. É apenas 
mais um filme de Bond. Os créditos 
ainda dizem: 'Bond vai voltar'. Não 

o abordei como um último filme, 
mas sim como: O que é que estou 
a herdar? O que podemos fazer 
para tornar isto um pouco fresco e 
excitante, e subverter algumas das 
expectativas?”. O cineasta conta 
que “foi essencial redescobrir Bond: 
onde ele está? Após cinco anos 
de reforma, em quem é que ele se 
tornou? Ele é uma espécie de animal 
ferido a lutar com o seu papel de 00. O 
mundo mudou, as regras de combate 
já não são o que eram, as regras da 
espionagem são mais obscuras 
nesta era de guerra assimétrica”. 
Além de todas estas mudanças, o 
agente secreto tem tudo a perder: 
“as pessoas próximas de Bond, as 
pessoas que ele considera serem 
família, estão em grande risco… É 

uma corrida não só para salvar o 
mundo, mas também as suas vidas”.
 
Depois de passar 14 anos a ser o 
rosto dos filmes 007, Daniel Craig 
já mostrou que não está alinhado 
com a pessoa que é Bond. Aliás, o 
próprio considera que o personagem 
distancia-se “o mais possível” da sua 
personalidade. Contudo, fez questão 
de realçar o quanto tem gostado de 
dar vida a este icónico personagem: 
“Pode ser difícil de acreditar, mas 
adoro o facto de ser Bond”. “É 
uma das coisas mais intensas e 
gratificantes que já fiz, mas é preciso 
muita energia e estou a envelhecer”, 
confessa. Craig despede-se do 
personagem da sua vida, deixando, 
indelevelmente, a sua marca na saga.

NAOMIE HARRIS, RALPH FIENNES, RORY KINNEAR
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Indissociáveis das histórias de 
Bond são os vilões, que assumiram 
grande destaque da saga, tornando-
se até em ícones da cultura popular. 
Ora pela sua excentricidade, 
esconderijos megalómanos ou pelo 
facto de revelarem descaradamente 
todos os detalhes dos seus planos, 
os inimigos de Bond ficaram na 
memória dos fãs e foram alvo 
de várias referências noutras 
produções cinematográficas. 

Ernst Stavro Blofeld, o chefe 
da organização Spectre, foi o 
que ganhou maior notoriedade, 
tendo aparecido em vários filmes 
007 através da interpretação de 
diferentes atores. A versão de 

Donald Pleasance, em «007 - Só Se 
Vive Duas Vezes» (1967), é a mais 
famosa e foi até alvo de paródia 
nos desenhos animados «Inspector 
Gadget» ou em «Austin Powers 
- O Agente Misterioso» (1997). 
Francisco Scaramanga («007 e o 
Homem da Pistola Dourada», 1974), 
Jaws («007 - O Agente Irresistível», 
1977, e «007 - Aventura no Espaço», 
1979) ou Dr. No («Agente Secreto 
007», 1962) são alguns dos vilões 
também marcantes.
 
Mais recentemente, já na era 
Craig, apareceu, em «007: Casino 
Royale», Le Chiffre, interpretado 
por Mads Mikkelsen, um vilão 
impactante e memorável, não só 

pelas suas lágrimas de sangue, 
mas também por uma cena de 
tortura que levou Bond ao limite. 
Curiosamente, Mikkelsen revelou, 
numa entrevista recente, que 
ele e Craig pretendiam tornar a 
cena mais gráfica, mas Martin 
Campbell, realizador da obra, 
deteve-os, alegando que “se 
trata de um filme Bond, não 
podemos ir por aí”. Javier Bardem 
impressionou também com a sua 
visceral interpretação em «007: 
Skyfall» e, no filme «007 Spectre», 
Bond voltou a cruzar-se com o seu 
arqui-inimigo Blofeld, agora com 
interpretação de Christoph Waltz 
[foto], que também está de regresso 
em «007: Sem Tempo Para Morrer». 

OS VILÕES 007
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As figuras femininas têm cada 
vez mais destaque na saga e, 
paulatinamente, abandonam o seu 
papel de simples Bond Girl, algo 
patente através do surgimento 
de personagens mais complexas. 
«007: Sem Tempo Para Morrer» é 
das maiores provas disso mesmo.
 
Durante as suas aventuras, James 
Bond mostrou que é mulherengo, 
nem sempre tratando as suas 
companhias femininas da melhor 
forma. Essa questão é até abordada 
em «007 - GoldenEye» (1995) 
por M, interpretada por Judi 
Dench, que acusa Bond de ser “um 
dinossauro sexista e misógino”. 
O próprio Daniel Craig também 

não esconde a sua opinião sobre 
o tema: “A sua atitude em relação 
ao sexo, às mulheres… é tudo 
profundamente imperfeito. Não 
me posso desculpar por isso. Não é o 
meu trabalho julgar o personagem. 
Mas a maneira como lidamos com 
isso é ter as personagens femininas 
mais fortes que podemos e as 
colocarmos contra ele”.
 
E parece que é isso mesmo que 
agora poderá começar a acontecer, 
tal como indicia a entrada de 
Phoebe Waller-Bridge no grupo de 
argumentistas. A atriz, produtora e 
argumentista britânica é uma das 
novas vozes mais proeminentes da 
indústria, sendo a criadora da série 

de grande sucesso «Killing Eve», 
bem como criadora e protagonista 
da série «Fleabag», que lhe rendeu 
três prémios Emmy. A missão 
de Waller-Bridge era rever o 
argumento já em fase avançada, 
dando alguns retoques para dar 
mais algum humor à história, mas, 
claro, para garantir também que 
o papel das mulheres estaria bem 
representado. “Phoebe injectou 
algum brilhantismo e um tom que 
eu realmente procurava”, assinala 
Craig.
 
As novas adições femininas em 
«007: Sem Tempo Para Morrer» 
passam por Ana de Armas, uma 
agente da CIA, e Lashana Lynch, 

CHRISTOPH WALTZ E DANIEL CRAIG

O PODER DAS MULHERES
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LASHANA LYNCH E LÉA SEYDOUX

uma nova agente 00, num conjunto 
de personagens mais complexas e 
que prometem muitas cenas de ação 
- sem depender de James Bond. 
Desde sempre que as personagens 
femininas eram conhecidas como 
Bond Girls, mas, segundo o próprio 
Daniel Craig, este é um termo para 
esquecer definitivamente: “Nem 
as chamo de Bond Girls”. “Não 
consigo ter uma conversa sensata 
com alguém se estivermos a falar 
de 'Bond Girls’”, salienta.
 
Ainda não se sabe quem será o 
próximo intérprete de Bond, mas 
algo é certo: não será uma mulher. 
Pelo menos, assim garante Barbara 
Broccoli, deitando por terra 

rumores e até algumas campanhas 
dos fãs por uma mudança mais 
radical no protagonista. Para a 
produtora, “ele pode ser de qualquer 
cor, mas é do sexo masculino. 
Acredito que devemos criar novos 
personagens para as mulheres - 
personagens femininas fortes. Não 
estou particularmente interessada 
em ter um personagem masculino 
e fazer com que uma mulher o 
interprete. Acho que as mulheres 
são muito mais interessantes do 
que isso”.
 
Sobre este tema, Phoebe Waller-
Bridge afirmou que “tem havido 
muita discussão sobre se a saga 
Bond é relevante agora por causa 

de quem ele é e da maneira como 
trata as mulheres. Acho que isso 
é um disparate. Julgo que ele é 
absolutamente relevante agora, 
apenas tem que crescer. Só tem 
que evoluir e o importante é 
que o filme trate as mulheres 
adequadamente. Ele não precisa 
de o fazer. Ele precisa de ser fiel a 
esse personagem”. Lashanna Lynch 
reforça esta ideia, referindo que “o 
Bond vai ser Bond, aconteça o que 
acontecer. Mas isto é sobre a forma 
como as pessoas reagem a ele. Essa 
é a diferença em relação aos filmes 
anteriores. Neste filme, somos 
vocais. Somos opinantes. Sabemos 
como parar Bond e ensinar-lhe 
algo”.0

0
7

 S
E

M
 T

E
M

P
O

 P
A

R
A

 M
O

R
R

A
R



Para «007: Sem Tempo Para Morrer», 
a escolha recaiu num nome muito 
sonante na atualidade musical: Billie 
Eilish. Aos 18 anos, a norte-americana 
tornou-se na mais jovem a escrever e 
interpretar uma canção da saga. A mú-
sica “No Time To Die” foi escrita em 
parceria com o irmão, Finneas, numa 
experiência que concretizou um sonho 
antigo de ambos, já que ambos chega-
ram a criar, por brincadeira, algumas 
músicas para filmes Bond, sem nunca 
imaginar que, de facto, um dia tal iria 
mesmo acontecer. 
 
Eilish conta que “foi, honestamente, 
um grande processo. Recebemos uma 
parte do guião, a primeira cena, e 
depois escrevemos a canção imediata-
mente. Escrevemo-la em três dias, no 
Texas, e fizemos a gravação num beli-
che no autocarro, no escuro da cave”. 
Depois disso, entrou em ação a res-
tante equipa: “Trabalhámos com Hans 
[Zimmer] e toda a orquestra. Eles 
gravaram toda a parte da orquestra 
quando lá fomos”.. “A música passou 
por muitas versões diferentes e depois 
conseguimos. Trabalhámos todos 
muito. O Hans foi incrivelmente fácil 
de trabalhar e ele é tão engraçado. Foi 
uma experiência colaborativa muito 
boa”, revelou. 
 
Mas outro nome foi também envolvi-
do no processo, apesar de não contri-
buir diretamente. Daniel Craig é um 
dos produtores do filme e, como conta 
Finneas, esteve envolvido em cada 
aspeto do filme, incluindo a música. 
Billie Eilish destaca que “ele tem uma 
grande palavra a dizer. Aprendemos 
isso. Ele está realmente muito envolvi-
do. Não o conhecemos, mas ele teve de 
gostar para podermos avançar”.
 
E, ao que tudo aponta, Billie Eilish e a 
sua música têm tudo para figurar na 
lista de grandes músicas Bond. Afinal, 
antes mesmo da chegada do filme aos 
cinemas, a música “No Time to Die” 
já fez História, tendo vencido um 
Grammy, na primeira vez em que o 
prémio foi atribuído para uma música 
cujo filme ainda não tenha estreado. 

As músicas de James Bond fazem 
já parte da mitologia da saga, 
marcando a carreira de qualquer 
artista. Entre Shirley Bassey, 
Gladys Knight, Louis Armstrong, 
Madonna ou Tina Turner, muitos 
deram voz às aventuras de 007. E 
até houve alturas em que o próprio 
Bond deu a sua opinião, em forma 
de indireta a uma das maiores 
bandas de sempre: “Minha cara 
menina, há algumas coisas que 
simplesmente não estão bem, como 
beber Dom Perignon '53 acima da 
temperatura de 38 graus. Isso é tão 
mau como ouvir os Beatles sem os 
protectores auriculares”. A fala foi 
proferida por Sean Connery em 
«007 - Contra Goldfinger» (1964) 

e, curiosamente, quase uma década 
depois, Paul McCartney compôs a 
música principal de «007 - Vive e 
Deixa Morrer» (1973), filme que 
marcou a estreia de Roger Moore 
no papel do agente secreto.
 
Muitas das músicas revelaram-se 
verdadeiros sucessos, tornando-se 
em clássicos da música das suas 
respetivas décadas. Mais recente-
mente, dois temas destacaram-se 
mais ainda, vencendo o Óscar de 
Melhor Canção Original. Falamos 
de “Skyfall”, interpretada por 
Adele para o filme homónimo, e 
“Writing's on the Wall”, a que Sam 
Smith deu voz, no tema principal 
de «007 Spectre» (2015).

BILLIE EILISH

A NOVA RAINHA DA MÚSICA 007
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O californiano Cary Joji Fukunaga 
tornou-se no primeiro norte-a-
mericano a realizar um filme 007, 
assumindo a posição por preencher 
após a saída atribulada de Danny 
Boyle. Tem um percurso mais liga-
do à produção independente, tendo 
assinado filmes como «Sem Nome» 
(2009) ou «Beasts of No Nation» 
(2015), além da primeira tempora-
da da série «True Detective», pela 
qual venceu um Emmy.  

No início, a sua escolha levantou 
algumas dúvidas, mas a verdade é 
que há já algum tempo que Fukunaga 
estava na mira dos produtores da 
saga. Aliás, o realizador chegou a ser 
um nome a considerar para assinar 
«007 Spectre» antes da confirmação 
de Sam Mendes para voltar à saga. 
“Conversámos bastante sobre quem 
poderia ser o próximo Bond - isso 
foi antes de o Daniel ter decidido 

voltar - e concluímos que pode 
levar anos para encontrar alguém 
tão interessante”, conta Fukunaga 
sobre essas conversas iniciais. O 
cineasta é também um fã da saga 
desde a infância e batalhou por esta 
oportunidade: “É um ícone cultural, 
não apenas relacionado com a minha 
juventude, mas o que significa para 
gerações antes e depois de mim. Vi 
todos os filmes do Daniel no cinema, 
o que não é comum para mim”. “É a 
saga de filmes mais antiga e icónica. 
Viajas pelo mundo, trabalhas com 
os melhores talentos, os melhores 
atores do Reino Unido e embarcas 
numa verdadeira aventura. 
Quem diria não a isso?”, assinala. 

Fukunaga sabia que tinha um 
grande desafio pela frente e o seu 
objetivo era manter o mood dos 
filmes da saga: “É dominante no 
sentido clássico. Estou a herdar um 

mundo e conduzi-lo à sua conclusão 
neste capítulo. Há muito espaço 
para improvisação e tempero 
criativo, mas também há um 
forte sentido de responsabilidade 
de não perturbar a carroça 
em movimento”. As primeiras 
semanas do cineasta enquanto 
realizador Bond foram passadas 
a construir um Aston Martin em 
Lego e a revisitar os clássicos: 
“Assisti novamente a muitos dos 
filmes antigos. Principalmente os 
primeiros, dos anos 1960, porque 
era interessante observar como 
eles também mudam. Há uma certa 
estética em filmes como «007 - Só 
Se Vive Duas Vezes» (1967) para 
a qual estava verdadeiramente 
atraído”. Parece que a pesquisa deu 
frutos, tendo em conta as palavras 
de Barbara Broccoli: “Ele trouxe 
uma nova abordagem. Fez um filme 
emocionalmente envolvente”.

CARY FUKUNAGA
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Daniel Craig passa o testemunho 
enquanto intérprete de James 
Bond 15 anos depois, tornando-se 
no ator que deu vida ao personagem 
durante mais tempo. É considerado 
hoje um dos melhores intérpretes 
do agente secreto, mas a verdade 
é que a notícia da escolha deste 
ator foi recebida, em muitos casos, 
com bastante desconfiança - foi 
até criado um site com petições 
para evitar que Craig interpretasse 
Bond. Henry Cavill, com 21 
anos na época, era o ator mais 
bem posicionado para assumir 
o papel, mas, segundo revelou 
recentemente, foi preterido por 
não estar na forma física ideal para 
o papel. O ator viria a interpretar 
outro personagem icónico do 
Cinema, o Super-Homem. 
 
A estreia de Craig aconteceu em 
«007: Casino Royale» e o ator 

começou a dar provas de que a 
aposta em si tinha sido certeira. 
O Bond de Craig é um pouco 
diferente dos outros, sendo mais 
visceral, e deixa-se levar pelas 
suas emoções de forma mais 
expressiva. Seguiram-se «007: 
Quantum of Solace», «007: Skyfall» 
e «007 Spectre». Nos intervalos 
de Bond, Craig manteve uma 
carreira ativa, protagonizando 
obras como «A Bússola Dourada» 
(2007), «Cowboys e Aliens» (2011), 
«Sorte à Logan» (2017) e «Knives 
Out: Todos São Suspeitos» (2019), 
que lhe rendeu a sua primeira 
nomeação a um Globo de Ouro. 

Voltando a Bond, viria a ser Barbara 
Broccoli a principal responsável 
pela escolha: “Ele trouxe sangue, 
suor e lágrimas para o personagem. 
Nos livros, o Bond é uma silhueta. 
O Daniel deu-lhe profundidade 

e uma vida interior. Estávamos à 
procura de um herói do século XXI e 
foi isso que ele ofereceu. Ele sangra, 
chora. É muito contemporâneo”. A 
produtora assinala que “o mundo, 
obviamente, mudou. Tivemos o 
11 de setembro, as expectativas 
eram maiores e sentimos que 
precisávamos de um Bond mais 
realista”. O próprio ator confessa 
que não estava à espera de ser 
escolhido: “Pensava que ia ter uma 
história para contar aos amigos 
sobre a altura em que tinha sido 
considerado para Bond. Quando 
me indicaram que estavam a 
falar a sério sobre mim, fiquei 
completamente lisonjeado, mas 
perplexo”. Broccoli recorda que 
Craig “estava relutante em fazer 
o papel no início, porque sabia 
que isso iria mudar a sua vida. A 
verdade é que, quando assumes 
este papel, é um vínculo vitalício, 
mas ele esteve à altura. Não 
poderia estar mais orgulhosa dele”. 

Cinco filmes depois, Craig despediu-
se do personagem que lhe marcou a 
carreira a 25 de outubro de 2019. A 
cena retratava Bond a correr num 
corredor: “Seria potencialmente 
um pouco anti-climático, porque 
normalmente é assim. Mas, na 
verdade, foi muito emocional. Toda 
a equipa reuniu-se e abraçaram-
se uns aos outros. Tentei fazer 
um discurso, mas não conseguia”, 
relembra o ator. Embora Broccoli 
assuma que seja “devastador” 
a saída de Craig da saga, o ator 
refere que a saga “existia antes de 
mim e certamente vai continuar 
a existir depois”. “Mas não estou 
preocupado. Será uma nova pessoa 
e isso será emocionante”, conclui.

DANIEL CRAIG
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Nos últimos anos, o norte-
americano Rami Malek 
impressionou na televisão e no 
cinema, com dois papéis muitíssimo 
diferentes entre si, mas igualmente 
complexos e desafiantes. No 
pequeno ecrã, foi protagonista 
da série «Mr. Robot», em que deu 
vida a um hacker introvertido 
numa narrativa cheia de twists, 
garantindo-lhe um Emmy. Já 
no grande ecrã, interpretou o 
excêntrico e majestoso Freddie 
Mercury em «Bohemian Rhapsody» 
(2018), papel que lhe rendeu o 
Óscar de Melhor Ator Principal, 
tornando-se no primeiro ator de 
ascendência árabe a consegui-lo. 

Depois destas conquistas, Malek 
não tirou o pé do acelerador, 
assumindo um enorme desafio na 
sua carreira: interpretar um vilão 
Bond. Safin, o personagem a que 

dá vida, entra em ação na saga, 
sendo um vilão que Fukunaga 
descreve como “hiper inteligente”, 
“alguém que já viveu nas sombras, 
à espera do momento certo para 
tomar a posição que ele pensa ser 
a sua posição de direito: governar 
o submundo”. “O que eu realmente 
queria do Safin era que ele se 
tornasse inquietante, pensando 
em si próprio como sendo heróico. 
O Safin é um adversário formidável 
e o James Bond tem de se adaptar”, 
acrescenta Malek. O realizador 
assinala que “o que ele quer e o que 
está disposto a fazer fazem dele 
um personagem muito assustador. 
Tanto pessoalmente em relação 
a Bond, mas também a nível 
global”. Muitos dos grandes vilões 
Bond tinham um aspeto visual 
distintivo e Safin também, usando 
uma máscara tradicional japonesa 
que mostra diferentes expressões 

de acordo com a luz e ângulo.

Quanto ao plano do vilão, 
Fukunaga conta que “há um acordo 
tácito nos filmes Bond: nunca 
se é demasiado literal sobre o 
que está a acontecer no mundo. 
Não abordamos o Brexit. Mas os 
perigos com que ele lida refletem 
os medos da altura”. “Trabalhei 
com um futurista chamado Ray 
Kurzweil há cerca de 10 anos num 
outro projeto. Ele falava sobre algo 
para o qual nos dirigimos, que 
é o neo-medievalismo, o fim do 
Estado-nação. Creio que ele tem 
razão. Quando se pensa nisso, as 
empresas atravessam as fronteiras 
internacionais a toda a hora. Têm 
exércitos privados e mais dinheiro 
do que os governos”, explica o 
cineasta, dando algumas pistas 
sobre Safin. “Pensámos no que nos 
assustaria verdadeiramente, o que 

RAMI MALEK
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criaria um verdadeiro pânico nos 
nossos corações. É esse sentimento 
de pavor que o distingue”, refere 
Malek. E se «007 Spectre» 
mostrava que os vilões da era Craig 
estavam interligados, parece que 
encontramos, em «007: Sem Tempo 
Para Morrer», o verdadeiro líder, 
segundo conta Barbara Broccoli: 
“O Safin está a puxar todos os 
cordelinhos, controla todos os 
megalómanos - ele criou-os”. 

Rami Malek assume-se como 
um grande fã de Bond. Por isso, 
confessa que “não havia maneira 
de eu dizer não. É um filme de 
007, faz parte da nossa história 
cinematográfica”. “É uma imensa 
responsabilidade. Pode ser muito 
enervante, mas, pelo que aprendi, 
estes são os momentos que mais 
recompensam. De certa forma, 
interpretar Freddie ajudou-me 

a preparar para assumir outra 
tarefa monumental”, conta. O 
seu colega de cena, Daniel Craig, 
elogia, em grande medida, o novo 
intérprete de um vilão da saga: “O 
Rami conhece-me, ele compreende 
o peso do que está a interpretar. 
Compreende que está a dar vida a 
um vilão Bond - o que isso significa, 
o que significa historicamente, e 
o tipo de vilões Bond que vieram 
antes. O Rami é realmente bom 
no seu trabalho. Aliás, isso é um 
eufemismo”. A co-argumentista 
Phoebe Waller-Bridge refere ainda 
que “não são muitos os atores que 
podem ser tão gloriosos ao ser 
assustadores, enquanto mantêm, 
ao mesmo tempo, uma espécie de 
humanidade louca. Penso que os 
melhores vilões ousam ter uma 
provocação de algo suave nos seus 
olhos e o Rami sabe exatamente 
como fazer isso”.

Para se preparar para interpretar 
Safin, Malek inspirou-se noutros 
grandes vilões da História do 
Cinema. “Os atores são alguns 
dos melhores ladrões do mundo. 
Por que não aprender com os 
melhores?”, referiu o ator, que 
revela que tirou ensinamentos de 
Anthony Hopkins em «O Silêncio 
dos Inocentes» (1991), Javier 
Bardem em «007: Skyfall» e «Este 
País Não É Para Velhos» (2007), 
personagem que considera ser “um 
dos maiores vilões do Cinema”. 
Malek trabalhou também o 
sotaque do personagem, voltando 
a colaborar com o mesmo coach de 
«Bohemian Rhapsody»: “Queria 
criar algo que não pudéssemos 
associar a nenhuma parte do 
mundo em particular”.

Desde que começaram a surgir as 
primeiras imagens promocionais do 
filme, surgiram teorias na internet 
de que Safin pode ter alguma 
ligação com Dr. No, o primeiríssimo 
dos vilões da cinematografia Bond, 
interpretado por Joseph Wiseman. 
Malek confessa que, para si, este 
é o melhor vilão da saga, mas 
não confirma nem desmente os 
rumores. Apenas diz que “não 
importa o que esperem deste filme, 
vão ficar chocados quando o virem”, 
reconhecendo também que “há um 
ressurgimento de uma influência 
de Ian Fleming neste filme”.
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Ao longo da saga, James Bond teve 
sempre na sua companhia várias 
figuras femininas. Contudo, a sua 
presença era, maioritariamente, 
fugaz, não passando de uma 
participação num único filme. Há, 
apenas, uma exceção: Sylvia Trench 
em «Agente Secreto 007» (1962) e 
«007 - Ordem para Matar» (1963). 
Bem, até agora. Ao contrário de 
Trench, que tinha uma participação 
reduzida em ambos os filmes, 
Léa Seydoux [foto] foi uma das 
protagonistas de «007 Spectre» e 
regressa novamente para «007: Sem 
Tempo Para Morrer». Além disso, 
apenas duas mulheres conseguiram 
conquistar verdadeiramente o 
coração de Bond: Tracy (Diana 
Rigg), em «007 - Ao Serviço de Sua 
Majestade» (1969) - que até casa com 
James Bond - e Vesper Lynd (Eva 
Green) em «007: Casino Royale».  
Daniel Craig revela que “muito do 

filme é sobre o relacionamento 
deles, mas é muito complicado. Não 
é uma história de amor direta”. A 
relação entre ambos será o motor 
da narrativa, sobretudo os segredos 
do passado. “Era importante 
para mim entendermos quem é a 
Madeleine Swann. Como é crescer 
com um pai como o White? Quem 
é a mãe dela? Por que ela é a pessoa 
certa para ser companheira de 
James Bond?”, revela Fukunaga. 

A produtora Barbara Broccoli 
dá mais detalhes sobre uma 
revelação que irá abalar Bond: 
“Ele acredita que ela o traiu e tem 
que lidar novamente com essa dor 
de isolamento, solidão e traição”. 
É por esse motivo que James 
Bond regressa à Jamaica, país no 
qual Ian Fleming criou muitas 
das aventuras do agente secreto. 
“Penso que o personagem aprendeu 

muito ao longo dos cinco filmes. 
Neste filme, ele descobre que os 
relacionamentos são difíceis. 
Quem diria? Era muito mais fácil 
nos velhos tempos, quando ele os 
deixava para trás”, diz Broccoli. 

Fazer parte da saga 007 é uma 
adição valorosa numa carreira 
já sólida da atriz francesa Léa 
Seydoux, que tem no currículo 
participações em filmes como 
«Sacanas Sem Lei» (2009), «Missão 
Impossível: Operação Fantasma» 
(2011), «A Vida de Adèle» (2013), «A 
Lagosta» (2015) ou «Tão Só o Fim 
do Mundo» (2016). A atriz conta 
que trabalhar em «007 Spectre» 
“foi muito diferente. Agora é algo 
muito emocional para a Madeleine. 
Em «007 Spectre», ela estava talvez 
um pouco mais distante com Bond. 
Mas, agora, ela está completamente 
apaixonada por ele”.

LÉA SEYDOUX
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LASHANA LYNCH

Durante toda a saga, o maior 
destaque de agentes 00 foi mesmo 
para James Bond, com exceção de 
«007 - GoldenEye» (1995) [Sean 
Bean é Alec Trevelyan, o agente 
006]. Desta vez, ficamos a conhecer 
uma nova agente secreta, Nomi. 
Equipara-se em tudo a Bond, mas é 
bastante mais moderna do que ele, 
como conta Lashana Lynch: “Bond 
tem vindo a fazer isto há muito 
tempo e tem uma abordagem mais 
antiquada, revirando os olhos 
para os gadgets de Q. Já Nomi é 
como uma agente 00 atualizada, 
tecnologicamente avançada, o 
que é um pouco intimidante para 
Bond, porque ele tem estado 
afastado do jogo há muito tempo”. 

Lynch tem um percurso mais 
marcado pela participação em 
séries, como «Still Star-Crossed» ou 
«Bulletproof», tendo conquistado 

mais notoriedade recentemente 
graças ao papel de Maria Rambeau 
no blockbuster «Capitão Marvel» 
(2019). A atriz precisou de ter um 
exigente treino para se preparar 
para o papel. “Eles tornaram-me 
numa ninja!”, conta Lynch, que tem 
em «007: Sem Tempo Para Morrer» 
um grande desafio para a sua 
carreira, representando também 
um quebrar de estereótipos na 
saga. A atriz considera que “é uma 
mensagem forte sobre como a 
saga está a refletir o mundo. Sinto 
que eles estão sempre à frente 
do tempo. Por isso, é especial ter 
uma jovem mulher negra tão 
responsável como ela, ter o seu 
cabelo natural no MI6, no local de 
trabalho, não ter de se explicar e 
pedir desculpa por si própria, pela 
sua altura e pelas suas capacidades. 
É algo que nunca vejo no mundo 
real, quanto mais no cinema” 
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ANA DE ARMAS

Ana de Armas tem chamado 
cada vez mais a atenção de 
Hollywood, tendo participado 
em obras como «Blade Runner 
2049» (2017) ou «Knives Out: 
Todos São Suspeitos» (2019), 
em que contracenou com Daniel 
Craig. Vai também interpretar 
o papel de Marilyn Monroe em 
«Blonde», mas, antes disso, 
dá vida a Paloma em «007: 
Sem Tempo Para Morrer», 
trazida diretamente por Cary 
Fukunaga, que criou este papel 
especificamente para a atriz. 
Paloma é uma nova agente da 
CIA, que colabora com Bond 
durante a sua missão em Cuba.
Fazer parte de um filme Bond 
significou para as mulheres, 
em muitos casos, ter um 
papel que se reduz a cenas 
insípidas, onde a sensualidade 
é o principal foco. Por esse 

motivo, Ana de Armas revela 
que ficou com dúvidas quanto 
a aceitar este desafio, por 
não querer ficar conotada 
a um papel deste género: 
“Estava, obviamente, muito 
entusiasmada, mas precisava 
de ter a certeza de que não iria 
pôr em risco todo o trabalho 
que tinha estado a fazer, que 
não iria arruinar tudo. E as 
mulheres Bond sempre foram, 
pelo menos para mim, difíceis 
para nos identificarmos”. A 
atriz valorizou, sobretudo, a 
adição de Phoebe Waller-Bridge 
na equipa de argumentistas: 
“Havia aquele humor e espírito 
tão específicos dela. A minha 
personagem sente-se como 
uma mulher real. Podemos 
evoluir, crescer e incorporar 
a realidade, mas Bond é uma 
fantasia”.0
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Pela primeira vez na saga, há uma espécie de reboot, 
com o início do percurso de James Bond enquanto 007, 
quando lhe é atribuída a sua licença para matar. Esta 
nova aventura desliga-se das outras anteriores e volta 
às origens, adaptando o primeiro livro escrito por Ian 
Fleming. Há, apenas, uma atriz que permanece nesta 
fase, Judi Dench, que continua a interpretar o papel 
de M, líder do MI6, uma figura que será especialmente 
importante para Bond.
«007: Casino Royale» tornou-se num dos filmes mais 
marcantes e icónicos da saga, em que quase tudo acon-
tece: Bond volta a mostrar os seus dotes enquanto jo-
gador de póquer - é, justamente, num cenário assim 
que é pronunciada, pela primeira vez, a mítica frase de 
apresentação de Bond, por Sean Connery, em «Agente 

Secreto 007» (1962) -, perseguições alucinantes, en-
venenamento ou uma cena de tortura inesperada. Há 
também direito, pois claro, a um vilão enigmático, Le 
Chiffre, num dos melhores papéis da carreira de Mads 
Mikkelsen, bem como Mr. White, a quem Jesper Chris-
tensen dá vida.
É, ainda, nesta obra que Bond conhece Vesper Lynd, 
por quem se apaixona perdidamente. Eva Green inter-
preta a personagem, que se tornou numa das figuras 
femininas mais importantes da saga e que deixará 
marcas nos filmes seguintes. Aliás, como se fica a per-
ceber depois, «007: Casino Royale» dá início a um ciclo 
de histórias interligadas entre si, ao contrário do que é 
habitual nos filmes Bond.

007: CASINO ROYALE [2006]

REALIZAÇÃO

MARTIN CAMPBELL 

ELENCO

DANIEL CRAIG, JUDI DENCH, EVA 

GREEN, MADS MIKKELSEN, JEFFREY 

WRIGHT, JESPER CHRISTENSEN,

TOBIAS MENZIES

MÚSICA

“YOU KNOW MY NAME”,

POR CHRIS CORNELL
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007: QUANTUM OF SOLACE [2008]

Depois de um início auspicioso em «007: Casino 
Royale», o filme seguinte não consegue manter 
a parada e fica uns furos abaixo do seu anteces-
sor. Em «007 - Licença para Matar» (1989), James 
Bond, com interpretação de Timothy Dalton, decli-
nou a missão de salvar o mundo e embarcou numa 
jornada de vingança pessoal de um casal de ami-
gos. «007: Quantum of Solace», a sequela direta da 
estreia de Craig, mostra também Bond com sede 
de vingança, mas agora devido à morte de Vesper 
Lynd. 
A narrativa começa logo após o final dos aconteci-
mentos do filme anterior. A procura de respostas 
para a traição de Vesper leva a que Bond descu-
bra a Quantum, uma intrigante organização com 

agentes duplos no MI6 e na CIA. O caminho por 
mais pistas leva-o até ao Haiti, onde se cruza com 
Camille, uma jovem que, também ela, tem uma 
missão pessoal de vingança. Além do Haiti, «007: 
Quantum of Solace» levou a Bond ao Panamá, Chi-
le, México, Itália, Áustria e Reino-Unido, na obra 
da saga filmada no maior número de locais.
O agente secreto reencontra Mr. White e M ganha 
maior destaque na obra. Olga Kurylenko e Gemma 
Arterton foram as protagonistas femininas, nu-
mas filmagens que deixaram marcas em Craig, que 
ficou ferido três vezes, além de ter tido um treino 
mais intenso do que para o filme anterior.

REALIZAÇÃO

MARC FOSTER 

ELENCO

DANIEL CRAIG, JUDI DENCH, MATHIEU 

AMALRIC, OLGA KURYLENKO, GEMMA 

ARTERTON, JESPER CHRISTENSEN, 

JEFFREY WRIGHT, DAVID HARBOUR

MÚSICA

“ANOTHER WAY TO DIE”,

POR JACK WHITE E ALICIA KEYS
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A saga regressa em boa forma, após uma aventura 
sensaborona. «007: Skyfall» é um dos filmes mais 
bem-sucedidos do franchise: dois Óscares, enorme 
sucesso no box-office, mas, mais do que tudo isso, uma 
narrativa envolvente, com algumas surpresas pelo 
meio, e que coloca Bond verdadeiramente à prova. 

Além de se mostrar mais débil fisicamente, tendo de 
provar o seu lugar enquanto 007, esta é uma história 
particularmente difícil para o agente secreto. Durante 
a saga e com tantas emoções à mistura, James Bond 
apenas chora duas vezes: neste filme e em «007 - Ao 
Serviço de Sua Majestade» (1969), o único filme com 
George Lazenby como protagonista e com passagem 

por Portugal. As lágrimas mostradas na obra da 
década de 1960 acontecem após a morte da mulher de 
Bond, Tracy DiVicenzo, interpretada por Diana Rigg 
- a única vez em que o agente secreto casou. Já em 
«007: Skyfall», Bond também sofre com uma morte, 
mas é a de M, numa das cenas mais emocionais da 
saga. A figura materna de Bond é assassinada pelo 
Silva, também ele com um passado partilhado com M, 
revelando-se um vilão à altura de Bond.

«007: Skyfall» serve também como ligação para 
um novo caminho da saga, voltando a incluir 
personagens conhecidos, como Q e Moneypenny. 
O especialista em gadgets Q, que foi mantendo 

007: SKYFALL [2012]

REALIZAÇÃO

SAM MENDES 

ELENCO

DANIEL CRAIG, JUDI DENCH,

JAVIER BARDEM, NAOMIE HARRIS,

BEN WHISHAW, RALPH FIENNES,

HELEN MCCRORY

MÚSICA

“SKYFALL”,

POR ADELE
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uma relação divertidamente conflituosa com Bond, 
tem agora uma versão bem mais jovem do que as 
interpretadas anteriormente por Peter Burton, 
Desmond Llewelyn e John Cleese - Ben Whishaw 
foi o ator escolhido para dar vida ao carismático 
personagem. Quanto a Moneypenny, Lois Maxwell 
deu vida à personagem por mais de 20 anos e lutou 
para que tivesse mais destaque, tendo até sugerido 
que Moneypenny se tornasse em M. Desde o primeiro 
filme que Bond e Moneypenny vivem uma relação 
de eterno flirt, embora em «007: Skyfall» as coisas 
mudem um pouco de figura. Ora, nesta versão, 
Moneypenny é uma agente do MI6 especializada em 
armas e vai para o terreno, mas a experiência não 

corre da melhor forma - que o diga Bond. Naomie 
Harris é a nova atriz a dar vida à personagem.  
Até ao momento, a saga arrecadou cinco Óscares, 
sendo que os dois primeiros foram na década de 
1960: «007 - Contra Goldfinger» (1964) e «007 - 
Operação Relâmpago» (1965), nas categorias de 
Melhores Efeitos Sonoros e Melhores Efeitos Visuais, 
respetivamente. A nova estatueta dourada chegaria 
várias décadas depois, com «007: Skyfall», e em forma 
dupla, por Melhor Edição de Som e Melhor Canção 
Original. E parece que não foi só Bond a ficar com as 
emoções à flor da pele neste filme, já que o próprio 
Daniel Craig revelou que chorou aquando da primeira 
vez que ouviu a música cantada por Adele.
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A organização criminosa Spectre fez parte de muitos 
filmes Bond, mas apenas em 2015 teve direito a total 
protagonismo num título de uma obra da saga. Em «007 
Spectre», o agente secreto reencontra uma figura do 
passado, Blofeld, numa nova versão de um vilão icónico, 
agora interpretado por Christoph Waltz. James Bond 
volta, ainda, a encontrar de novo o amor, com Madeleine 
Swann, a quem Léa Seydoux dá vida. 

O filme é, de resto, recheado de estrelas. Além dos 
protagonistas, destaque para Andrew Scott (no papel do 
misterioso C), Dave Bautista, regresso de Ben Whishaw 

e Naomie Harris, bem como Monica Bellucci. A atriz 
italiana conseguiu, finalmente, o seu bilhete de entrada 
para a saga, após ter participado num casting para «007 
- O Amanhã Nunca Morre» (1997), em que o papel viria 
a ser atribuído a Teri Hatcher. Destaque também para o 
novo M: depois de se ter estreado em «007: Skyfall», o 
personagem interpretado por Ralph Fiennes assume o 
cargo de líder do MI6.
 
Tal como aconteceu com «007: Skyfall», esta obra também 
arrecadou um Óscar na categoria de Melhor Canção 
Original, por “Writing’s On the Wall”, interpretada por 

007 SPECTRE [2015]
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Sam Smith. Na verdade, seriam os Radiohead a assinar 
a música-tema, numa canção chamada “Spectre”, mas 
que acabou por ser declinada pelos produtores por ser 
considerada demasiado obscura. A banda britânica 
lançou a música, meses depois.
 
Sam Mendes volta a ser o realizador de serviço, numa 
obra com alguns twists e com uma cena inicial marcante 
e diferenciada na saga. Pela primeira vez, há uma cena 
contínua, passando-se durante a parada do Dia dos 
Mortos, efeméride celebrada no México. É na sequência 
do que ali acontece que Bond é afastado do serviço por 

M e acaba por trabalhar por conta própria quando se 
apercebe que o MI6 corre perigo. «007 Spectre» procura 
unir os vários filmes da era Craig, mostrando, que na 
verdade, tudo estava interligado - e com a Spectre por 
detrás de tudo.

REALIZAÇÃO

MARTIN CAMPBELL 

ELENCO

DANIEL CRAIG, CHRISTOPH WALTZ,

LÉA SEYDOUX, RALPH FIENNES, 

MONICA BELLUCCI, ANDREW SCOTT

MÚSICA

“WRITING’S ON THE WALL”,

POR SAM SMITH
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Produtores, realizadores, talen-
tos, distribuidores, jornalistas e 
críticos. Todos sentimos que a au-
sência do Festival de Cannes em 
2020 pesou demasiado no acesso 
regular aos novos filmes. A edição 
74, realizada com um ano de atra-
so, foi um momento de enorme 
celebração e que marcou uma mu-
dança relevante na forma como 

Festival de Cannes ditará cada 
vez mais a 'norma' para frequen-
tar eventos culturais e sociais.

O festival ficará para a história 
como mais um momento de rea-
ção do cinema em sala no contexto 
desta pandemia. A programação 
foi musculada, reunindo mais fil-
mes do que é habitual na seleção 

CANNES 2020, PARA A HISTÓRIA EM 2021

vemos cinema em pandemia: foi a 
primeira vez desde março de 2020 
que as salas de cinema tiveram lo-
tação total e o acesso fez-se com 
a apresentação do comprovativo 
de vacinação ou teste realizado 
nas 48 horas anteriores, e claro, 
usando sempre a máscara. Vere-
mos, nos próximos tempos, que 
o protocolo anti covid-19 do 74º 
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oficial competitiva e propondo 
uma secção de estreias paralela 
onde surgiram novas obras de au-
tores consagrados como Andrea 
Arnold, Arnaud Desplechin, Oli-
ver Stone, Gaspar Noé e Kornél 
Mundruczó.

Do ponto de vista da oferta va-
riada não terá sido um festival de 

"O festival ficará 
para a história como 
mais um momento 

de reação do cinema 
em sala no contexto 

desta pandemia"

Cannes 'vintage' e memorável mas 
poderemos sempre recordá-lo por 
duas dezenas de filmes que apre-
sentamos a seguir nesta seleção 
da METROPOLIS, incluindo «Tita-
nium» [foto], que valeu a segunda 
Palma de Ouro atribuída a uma 
realizadora no longo historial do 
festival francês. TIAGO ALVES

CANNES 2020, PARA A HISTÓRIA EM 2021
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O muito antecipado filme de Paul Verhoeven (isto depois do revisionismo 
de que foi submetido) - «Benedetta» - é como um voltar às origens, ao trash 
de mau gosto e aos corpos sexualizados das suas companheiras. Porém, 
é nessa mesma regressão que deparamos com a astúcia do holandês, um 
romance lésbico, lascivo e blasfemo que recorre à troça de um dos bens 
sagrados do Cristianismo, o mártir e o sofrimento colhido como caminho 
direto à eterna consagração. Virginie Efira é corpo-e-alma deste deboche, 
desta libertária heresia que se funde num festim de profanação, um conto 
erótico hoje impraticável perante uma indústria e sociedade cada vez mais 
consciente de conceitos como “male gaze” ou objetificação da mulher do 
cinema. Apesar disso tudo, «Benedetta» é o tipo de filme que o Diabo po-
deria facilmente carregar como estandarte. HUGO GOMES

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
PAUL VERHOEVEN 

ESTRELAS
VIRGINIE EFIRA

CHARLOTTE RAMPLING

HOLANDA, 2021
127 MIN

BENEDETTA
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Pensado como uma ilustração minuciosa de uma fascínio americano pelos 
ideais (e clichés) franceses, «The French Dispatch» nem sempre acerta no 
humor: na primeira “reportagem” sente-se que o gague é algo atraiçoado por 
uma inclinação para a caricatura, mas depois há uma descolagem do efeito 
da piada e aí o mergulho em toda aquela beleza sufocante faz pandã com um 
ritmo de texto avassalador.

«The French Dispatch» é Wes Anderson até à medula num filme palavroso 
e quase em ensaio experimental sobre a arte do texto dito em cinema. E se 
muitos se incomodam perante o desfile dos atores da moda, mais útil e provei-
toso é sublinhar a coragem deste cineasta em esticar esta sua linguagem sem 
medos de colocar o “adereço” na frente da batalha. Vale também lembrar que  
Jeffrey Wright fica muito bem neste universo.
RUI PEDRO TENDINHA

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
WES ANDERSON

ESTRELAS
TIMOTHÉE CHALAMET

EDWARD NORTON
JEFFREY WRIGHT

ALEMANHA/EUA,  2021
103 MIN

THE FRENCH DISPATCH
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Depois de na primeira parte  Julie, a estudante de cinema inglesa, ser con-
frontada com a morte do namorado, nesta segunda parte segue-se o luto. 
Mas a vida e o cinema continuam. Julie começa, mesmo contra os pro-
fessores, um projeto arriscado. Em «The Souvenir - Part II» Joanna Hogg 
continua a filmar memórias pessoais mas também a descascar ideias de 
cinema dentro do cinema.
Inadvertidamente “cool”, esta segunda parte não é pior nem melhor do 
que o primeiro, apenas mais incisivo, sobretudo porque estamos mais 
próximos das personagens. Hogg mostra que é cineasta adepta da maior 
liberdade expressiva. Mas também ajuda a ter uma protagonista como Ho-
nor Swinton Byrne, a espantosa filha de Tilda Swinton, atriz que também 
é dos destaques da sequela no mesmo papel da mãe galinha.
RPT

QUINZENA DOS  
REALIZADORES 

REALIZAÇÃO
JOANNA HOGG 

ESTRELAS
TILDA SWINTON 

 RICHARD AYOADE
HONOR SWINTON BYRNE

REINO UNIDO, 2021
106 MIN

THE SOUVENIR: PART II
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Sean Baker novamente na América Profunda, tendo a capacidade de trans-
formar o ator de comédia Simon Rex (da série “Scary Movie”) numa figura 
tragicómica de requinte. Um ex-ator pornográfico, afortunado, que regressa 
à terra natal para refazer a sua miserável vida (tudo isto ao som da tentativa 
de kitsch da boyband NSYNC). Mendigando por abrigo e por emprego (ponto 
curioso do filme, mais fácil um ex-condenado consegue uma segunda oportu-
nidade que alguém vindo da pornografia), Mikey Saber (Rex) vai esboçando 
um plano de fuga ao desértico exilio que se instalou. Um desempenho credível 
e igualmente absurdo do protagonista condensam aquilo que supostamente 
seria um “filme de ator”, mas ao invés disso temos um retrato sociológico e 
subtilmente político de um país esquecido e de quem vive à margem do sonho 
americano. Tema recorrente de Baker, que já tinha levado a Riviera Francesa 
ao rubro com «The Florida Project», apresentado na Quinzena dos Realizado-
res em 2018, mas aqui embrulhado numa por vezes hilariante narrativa de 
malapata. HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
SEAN BAKER

ESTRELAS
SIMON REX 

BREE ELROD 
BRENDA DEISS

EUA,  2021
128 MIN

RED ROCKET
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Um dos melhores filmes de François Ozon,  o cineasta mais ativo do ci-
nema francês. Conta-se a história verdadeira da escritora Emmanuelle 
Bernheim a contas com um dilema: ajudar o seu pai doente num suicí-
dio assistido em Berna. O que poderia ser um “tearjerker” burguês sobre 
morrer com dignidade, torna-se num invulgar melodrama sobre os laços 
familiares, por muito que nos faça pensar na eutanásia – mas este não 
é um «Mar Adentro» [2004]. «Tout s'est bien passé» é filmado com uma 
elegância contagiante e elevado a um estado de grandeza moral através 
de atores em estado de graça  como Sophie Marceau e o veterano André 
Dussolier. É também um dispositivo dramático que cresce com pitadas de 
humor extremamente humano. RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
FRANÇOIS OZON 

ESTRELAS
SOPHIE MARCEAU 

 CHARLOTTE RAMPLING 
 ANDRÉ DUSSOLLIER

FRANÇA, 2021
113 MIN

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
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Léa Seydoux é uma vedeta do mundo da reportagem, “uma” Caronte para a 
manipulação que os medias exercem para criar uma visão particular sobre o 
mundo. Bruno Dumond instala-se com uma narrativa cínica da feira de vai-
dades que a nossa sociedade assumiu sem preconceitos, e o faz apoiando-se na 
imagem desta mulher que tenta lidar com a humanidade que acidentalmente 
encontrou. «France» foi dos títulos mais indigestos da Competição, a crítica 
não parece ter ficado impressionada com esta farsa à lá Dumont que oscila 
entre um brilhante retrato dos nossos dias e uma masturbação fílmica. Até 
para os mais puristas do realizador (convém salientar, que se trata um dos 
mais versáteis e delirantes nomes do cinema francês), a obra não convenceu, 
um trilho acidentado que nos encaminhará com algum esforço ao lugar dese-
jado. HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
BRUNO DUMONT 

ESTRELAS
LÉA SEYDOUX  

BLANCHE GARDIN  
BENJAMIN BIOLAY

FRANÇA,  2021
133 MIN

FRANCE
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Nanni Moretti confirma que a sua relação com o festival que o galardoou 
em 2001 com «O Quarto do Filho» ainda se encontra de boa saúde. Apesar 
do seu novo projeto – «Tre Piani» – não ter sido unanimemente aclamado 
pela crítica, houve quem apontasse um certo sonambulismo na forma, é 
um drama terno, simplista que não dispensa calor humano. Baseado no 
romance Shalosh Qomot do israelita Eskhol Nevo, esta é a história de três 
famílias que residem num prédio em três andares diferentes. Enredos in-
dependentes que apenas interligam em três momentos específicos e que 
percorrem três espaços temporais, dando uma sensação de autonomia 
neste grupo de personagens. Moretti ainda prevalece a sua tese autoral, a 
ausência como um corpo, uma fisicalidade não alcançada mas imaginada, 
mas que adquire cumplicidade no desenvolvimento das suas personagens. 
Este será certamente um filme que contará com um reconhecimento futu-
ro, se não fosse o facto de termos Nanni Moretti ao “volante”. HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
NANNI MORETTI 

ESTRELAS
RICCARDO SCAMARCIO 

MARGHERITA BUY 
ALBA ROHRWACHER

FRANÇA, 2021
113 MIN

TRE PIANI
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Depois de «Gunda», novo olhar documental sobre um animal que acaba no 
prato, neste caso uma vaca Uma vaca de uma quinta inglesa. A realizadora de 
«Sinal de Alerta» [2006] segue a odisseia de Luma, desde a primeira vez que é 
mãe às suas tarefas diárias como distribuidora de leite, muitas vezes ao som 
de música pop.
 
Arnold mostra que não perdeu o fascínio do esplendor do “close-up”, ainda 
para mais olhos-nos-olhos com Luma. Depois, é também um trabalho de sa-
ber integrar componentes sonoras de um universo à parte. A vida de uma vaca 
tem mil metáforas com a vida de quem trabalha para sobreviver mas a arte 
deste olhar é a sua perenidade de observar de perto. Apenas isso.
 
Com porte de odisseia, «Cow» pede ao espetador um contrato emocional de 
filiação em algo de novo. Coisa tão rara...RPT

CANNES PREMIERE 

REALIZAÇÃO
ANDREA ARNOLD 

DOCUMENTÁRIO
REINO UNIDO,  2021

93 MIN

COW
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O cinema de “Joe” [Apichatpong Weerasethakul] vai até à Colômbia para 
uma investigação sobre o sonho/sono e a memória do mundo. O cineasta 
tailandês está a pesquisar e a mudar algo do seu perfume de cinema. É 
coisa radical e inclassificável, mesmo se reconhecermos pistas de outros 
dos seus filmes. Mas é seguramente Apichaptong a entrar em terreno 
novo, talvez mais perto de trilhos iguais àqueles Lav Diaz tem percorrido. 

Em «Memoria» seguimos o trajeto de uma escocesa no interior da Colôm-
bia e as suas convulsões sensoriais quando começa a ouvir um som que 
parece irreal. Daí até encontrarmos um sinal de filme de ficção-científica 
vai um passo.
 
Cúmulo do intrigante, «Memoria» é “slow-cinema” que reflete sobre a vi-
bração do planeta. Um objeto para “ouvir” e mergulhar nos fantasmas da 
loucura. A “slow-sci-fi” de “Joe” é da transcendência... RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
APICHATPONG WEERASETHAKUL 

ESTRELAS
TILDA SWINTON 

NELKIN DÍAZ 
JEANNE BALIBAR

TAILÂNDIA, 2021
136 MIN

MEMORIA
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Atualmente envolvido em controvérsia devido à sua história ter semelhanças 
com o caso de Amanda Knox, estudante americana acusada e sentenciada em 
Itália por ter assassinado a sua colega de quarto em 2007, «Stillwater» reve-
lou-se uma das grandes surpresas do Festival de Cannes. Realizado por Tom 
McCarthy, do oscarizado «O Caso Spotlight» [2015] como também relem-
brando de pérolas indie como «A Estação» [2003] e «O Visitante» [2007], esta 
produção desvia-se graciosamente dos territórios básicos do cinema de ação 
norte-americano, principalmente aquele encabeçado por Matt Damon que é 
aqui o protagonista. Um americano de gema que tudo faz para provar a ino-
cência da sua enclausurada filha em Marselha, França, é o ponto de partida 
para um choque cultural entre dois “ocidentes” e dois pontos-de-vistas diver-
gentes. Inesperadamente emocionante e com tratamento digno e credível das 
personagens francesas, em certa parte é um dedo médio esticado ao sucesso 
da série «Emily em Paris». HG

FORA DE COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
TOM MCCARTHY 

ESTRELAS 
MATT DAMON 

CAMILLE COTTIN 
ABIGAIL BRESLIN

 
EUA,  2021

139 MIN

STILLWATER
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CANNES

Possivelmente uma das desilusões da competição oficial, mesmo se pen-
sarmos que o prémio de interpretação não fique mal a Caleb Landry Jones, 
ator que desde a aparição em «Heaven Knows What», dos Safdie,  mos-
trou que era alguém não formatado no panorama do cinema internacio-
nal. Aqui, interpreta Nitram, jovem com problemas mentais que se tornou 
num atirador fatal na Tasmânia dos anos 90, matando dezenas de inocen-
tes.
 
Kurzel, que antes tinha acertado em «O Bando de Ned Kelly», tenta pintar 
uma crónica social sobre os perigos do armamento civil. Cheio de efeitos 
e efeitozinhos de câmara, «Nitram» prefere  não sobrepor as obrigações 
do thriller e tenta ser um objeto de atmosferas. Com um pé fora de água 
na descrição da sociedade “adormecida”. Uma “beleza australiana” na qual 
não acontece nada. Bluff de filme...
RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
JUSTIN KURZEL 

ESTRELAS
CALEB LANDRY JONES 

ESSIE DAVIS 
ANTHONY LAPAGLIA

AUSTRÁLIA, 2021
112 MIN

NITRAM
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O título inglês desta nova obra de Joachim Trier – «The Worst Person in 
the World» – deixa-nos intrigados e a questionar ao que de tão odiável exis-
te nesta Julie (a premiada Renata Reinsve), sem ser o tão óbvio e aparente 
nela. Jovem mulher branca de primeiro mundo [Oslo, Noruega], solteira 
e sem instintos maternais e não favorável a apegos a relações duradou-
ras, a nossa protagonista é uma privilegiada num cenário de privilegiados 
e apesar de tudo ela lida muito bem com isso ao longo de 12 capítulos que 
exploram, desde a sua sexualidade às suas oscilantes ambições profissio-
nais. Trier consegue relacionar-nos com uma personagem que tudo tinha 
para ser censurada numa indústria norte-americana (por exemplo), e as-
sume esse compromisso e desafia-nos a simpatizar com tal “figura hedion-
da” da nossa consciente (por vezes demasiado exagerada) sociedade.  
HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
JOACHIM TRIER 

ESTRELAS 
ANDERS DANIELSEN LIE 

RENATE REINSVE 
MARIA GRAZIA DI MEO

 
NORUEGA/DINAMARCA,  2021

121 MIN

THE WORST PERSON IN THE WORLD
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CANNES

Depois de Espanha com o muito telenovelesco «Todos Sabem» [2018], As-
ghar Farhadi retorna ao Irão em mais um conto moral à sua imagem. Nes-
ta história seguimos um recluso que durante a sua licença engendra um 
plano para conseguir saldar a sua dívida (o motivo pelo qual está preso), 
só que este não ocorre como planeado, partindo improvisadamente para 
outro em que o objetivo seria afigurar-se como “herói”, indivíduo de repre-
sentação máxima da moralidade na sociedade. O filme parte desse dilema 
e desafio, enquanto Farhadi cria empatia com por este sujeito amoral, o 
mesmo é constantemente emborcado por conflitos atrás de conflitos que 
vão denegrir a sua construída imagem. Não sendo dos seus grandes traba-
lhos, até porque sentimos um retrocesso ao seu anterior estilo, «A Hero» 
prova mais uma vez que Farhadi é um dos mais aperfeiçoados observado-
res das nossas doutrinas. HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
ASGHAR FARHADI 

ESTRELAS
AMIR JADIDI 

MOHSEN TANABANDEH 
FERESHTEH SADRE ORAFAIY

FRANÇA/IRÃO, 2021
127 MIN

A HERO
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Em Portugal só cerca de 3000 bilhetes vendidos. Ou o boca-a-boca já não fun-
ciona ou a boleia de Cannes não serve, afinal, para nada. Mas desconfiemos do 
gosto dos portugueses, este «Annette» é para ir ao olimpo dos filmes de Carax: 
musical de luto filmado com alma escancarada ao som dos Sparks. A história 
de um romance entre um comediante e uma musa da ópera. Depois vem a 
tragédia e uma menina chamada Annette que é uma espécie de Pinóquio.
 
Consumido pelo sentido pop-operático da própria música dos Sparks. 
«Annette», musical trágico mas docemente divertido e movido com 
as vozes de Adam Driver, Marion Cotillard e a tal marioneta, é tam-
bém um pesadelo americano que pode ser engenho e truque. È tudo 
isso ao mesmo tempo e terá de ser visto até ao fim do genérico final. 
RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
LEOS CARAX 

ESTRELAS 
ADAM DRIVER 

MARION COTILLARD 
SIMON HELBERG

 
FRANÇA,  2021

141 MIN

ANNETTE
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CANNES

Pequena grande aventura do casal Maureen e Miguel: um “home movie” 
antes de Miguel embarcar em aventuras de orçamentos de volume maior. 
Mas «Diários de Otsoga» é também um exercício de filmar à queima-rou-
pa: durante o confinamento e com o tema do Covid. O filme que é também 
uma pergunta: o que sai daqui? E o que sai é a possibilidade da impossibi-
lidade de fazer um filme narrativo: três atores à procura das personagens 
numa quinta em Sintra. Claro que sobre missões de impossibilidade Go-
mes já tinha mostrado o que sabia em «Aquele Querido Mês de Agosto», 
filme mano deste – também são protagonistas os realizadores e a equipa 
de filmagens. Mas «Diários de Otsoga» é ainda outras coisas, muitas mais. 
Em primeiro lugar um convite para caçar “gambosinos”, de Cesare Pavese 
a um desejo de cinema puro. Depois, um sentido de “blague”, tudo menos 
desamparada. Muito bem... RPT

QUINZENA DOS  
REALIZADORES 

REALIZAÇÃO
MAUREEN FAZENDEIRO 

MIGUEL GOMES 
ESTRELAS

CRISTA ALFAIATE 
CARLOTO COTTA 

JOÃO NUNES MONTEIRO

PORTUGAL, 2021
101 MIN

DIÁRIOS DE OTSOGA
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O possível grande filme da Competição, vindo de um cineasta que tem 
crescido a olhos vistos. Ryusuke Hamaguchi pode ter falhado na Riviera 
em 2018 (ano que um conterrâneo seu - Hirokazu Koreeda - sai-se triun-
fante da Seleção [«Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões»]) com 
o seu “shōgyō eiga” [definição de “cinema comercial” no Japão] “Asako I 
e II”. Saindo triunfante de Berlim, onde angariou o Grande Prémio de Júri 
com «The Wheel of Fortune and Fantasy», Hamaguchi de regresso a Fran-
ça conquista o Prémio de Argumento com este portento conto de existen-
cialismo e epifania. Tal como o galardoado «Titane», «Drive My Car» encon-
tra no automóvel uma fixação, um vínculo do térreo à mortalidade, e por 
sua vez (neste caso) à memória, em que um metódico encenador assume a 
sua viatura como um íntimo local de veneração à sua falecida mulher. Ma-
duro e com um senso notável na palavra como algo definido e catalisador, 
aliás, tem sido esta a grande marca autoral de um cineasta em ascensão.  
HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
RYÛSUKE HAMAGUCHI 

ESTRELAS 
HIDETOSHI NISHIJIMA 

TÔKO MIURA 
REIKA KIRISHIMA

 
JAPÃO,  2021

179 MIN

DRIVE MY CAR
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CANNES

Jacques Audiard não é um principiante nesta corrida à lá Cannes. Muitas 
foram as Hipóteses que tivera para conquistar a tão cobiçada Palma («O 
Profeta», «Ferrugem e Osso»), feito (por fim) apenas concretizado com uma 
das suas obras menores [«Deephan»]. Neste seu regresso à Riviera, aposta 
num enredo, ou diríamos melhor, vários interligados, com colaboração de 
Celine Sciamma, um filme sobre relações e o sexo que as move ocorrido 
no Bairro 13 de Paris. Infelizmente, se não fosse Audiard embutido nos 
créditos iniciais, acreditaríamos piamente que estaríamos perante uma 
primeira obra, episódica, de desorientada direção sem o de ser o estilizar 
em demasia histórias simples e sem grande ciência. Mas como mencionei, 
é o nome por detrás que transforma um simpático e cosmopolitano filme 
numa tremenda desilusão. Audiard já nos deu mais do que somente meras 
representações. HG

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
JACQUES AUDIARD 

ESTRELAS
LUCIE ZHANG 

MAKITA SAMBA 
NOÉMIE MERLANT

 
FRANÇA, 2021

105 MIN

LES OLYMPIADES
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De Gaspard Noé esperamos sempre agitação, ecrãs divididos, violência e san-
gue. Desta vez, revolução: apenas um “split screen” depurado, singelo. Crónica 
sobre os últimos dias na vida de um casal de idosos em Paris, «Vortex» é tam-
bém filmar a morte com dois olhos bem abertos. O casal é também especial: 
ele, Dario Argento, a fazer de cineasta ou argumentista a tentar ainda traba-
lhar, ela,  a mítica Françoise Lebrun no papel de uma psiquiatra a contas com 
o Alzheimer.
 
Filme triste, tristíssimo sobre as migalhas do fim. Verdadeiro vórtice de Noé, 
agora em performance de angústia íntima e a deixar correr o tempo com va-
gar e um realismo que já se pressentia que ia acontecer.
 
Se estará domado? Isso é leviano supor, mas neste drama duro que 
mete também como apêndice o tema da toxicodependência (atra-
vés da personagem do filho), parece prevalecer uma certa pose  ins-
titucional. Como que Noé a pedir o certificado de respeitabilidade. 
RPT

CANNES PREMIERE 

REALIZAÇÃO
GASPAR NOÉ 

ESTRELAS
DARIO ARGENTO 

FRANÇOISE LEBRUN 
ALEX LUTZ

 
FRANÇA,  2021

135 MIN

VORTEX
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CANNES

Exemplo de um cinema francês a colocar o dedo na ferida das fractu-
ras atuais. Catherine Corsini muda o chip e assina um filme que abor-
da temas quentes da sociedade francesa. A saber: a problemática dos 
coletes amarelos e o estado de saturação dos hospitais franceses. Fá-lo 
sem abdicar de contrapor uma narrativa de drama social romântico 
(há duas personagens em vertigem de fim de relação) com um realis-
mo a lembrar as tendências realistas de um certo novo cinema francês. 

«La Fracture» tem vitalidade e uma urgência que se torna fundamental 
para criar todo este clima de agitação, neste caso uma série de persona-
gens a comunicar numa situação de tensão numa ala de urgência de um 
hospital de Paris. Personagens que misturam classes sociais e géneros 
opostos, sempre em jeito de ensaio em grupo. Cinema ensemble com bica-
da política (Macron não é poupado) que é uma boa moldura desta França. 
RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
CATHERINE CORSINI 

ESTRELAS
VALERIA BRUNI TEDESCHI 

MARINA FOÏS 
PIO MARMAÏ

 
FRANÇA, 2021

98 MIN

LA FRACTURE
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De Gaspard Noé esperamos sempre agitação, ecrãs divididos, violência e san-
gue. Desta vez, revolução: apenas um “split screen” depurado, singelo. Crónica 
sobre os últimos dias na vida de um casal de idosos em Paris, «Vortex» é tam-
bém filmar a morte com dois olhos bem abertos. O casal é também especial: 
ele, Dario Argento, a fazer de cineasta ou argumentista a tentar ainda traba-
lhar, ela,  a mítica Françoise Lebrun no papel de uma psiquiatra a contas com 
o Alzheimer.
 
Filme triste, tristíssimo sobre as migalhas do fim. Verdadeiro vórtice de Noé, 
agora em performance de angústia íntima e a deixar correr o tempo com va-
gar e um realismo que já se pressentia que ia acontecer.
 
Se estará domado? Isso é leviano supor, mas neste drama duro que 
mete também como apêndice o tema da toxicodependência (atra-
vés da personagem do filho), parece prevalecer uma certa pose  ins-
titucional. Como que Noé a pedir o certificado de respeitabilidade. 
RPT

COMPETIÇÃO 

REALIZAÇÃO
JULIA DUCOURNAU 

ESTRELAS
VINCENT LINDON  

AGATHE ROUSSELLE  
GARANCE MARILLIER

 
BÉLGICA,  2021

108 MIN

TITANE
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PARAÍSO
CINEMA PORTUGUÊS





de extinção. Simples na premissa, 
o mais recente filme de Sérgio 
Tréfaut, dá-nos muito mais do 
que aquilo que está à vista. Em 
conversa com a METROPOLIS, o 
realizador leva-nos numa viagem 
da qual não queremos sair, 
tratando com doçura o que tem de 
ser lembrado, sem deixar de colocar 
o dedo na ferida quando assim tem 
que ser. Com extrema verdade, 
afeto e compaixão, o realizador 
traça-nos o trajeto de todo este 
processo, que se revela num filme 
que pede para ser visto, mas que, 
acima de tudo, deve ser escutado.
SARA AFONSO

 Sérgio Tréfaut regressou ao 
“seu” Brasil para, através de um 
filme, reencontrar as memórias 
de quando deixou o país ainda 
adolescente e contra a sua vontade. 
De uma ideia passou para outra 
e depois para outra, para então 
encontrar este grupo de pessoas 
quase centenárias, que todas 
as tardes se reúnem nos jardins 
do Palácio do Catete, no Rio de 
Janeiro. Juntam-se para cantar, 
para relembrar, para partilhar, 
para estarem juntos e para fazerem 
parte de algo maior que as suas 
vidas solitárias. Com o furacão 
da pandemia instalado, muitos 
não sobreviveram, mas «Paraíso» 
é a verdadeira homenagem do 
realizador a esta geração em vias 
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“Todos os dias ao cair da tarde, 
mulheres e homens quase 
centenários reúnem-se para 
cantar antigas cancões de amor 
nos jardins do Palácio do Catete – 
Rio de Janeiro. São sobreviventes 
de um Brasil que desaparece. As 
suas vidas e os seus cantos são 
subitamente interrompidos pela 
pandemia de coronavírus e este 
filme é uma homenagem à beleza 
de uma geração dizimada.”  É 
assim introduzido o mais recente 
filme de Sérgio Tréfaut, «Paraíso», 
um regresso às suas raízes, que se 
revelou uma verdadeira relíquia 
sobre uma geração cada vez mais 
rara, que carrega nas suas vozes 
quebradas o valor do canto como 
terapia e como sinal de que ainda 

fazem parte de um país que parou 
de os escutar. Esta é a sua história, 
quase sem perguntas pelo meio, 
pois quase não foram necessárias.  

Como surge «Paraíso»?
Sérgio Tréfaut: Este filme tem 
um papel forte na minha vida, 
na medida em que representa um 
regresso ao Brasil, ao país onde eu 
nasci, país do qual eu fui tirado 
contra a minha vontade quando era 
pequeno, porque o meu irmão foi 
preso e praticamente assassinado 
pela polícia. Devido à nacionalidade 
dos meus pais – mãe francesa, pai 
português – viemos para a Europa. 
Fui trabalhando, estudando, 
fazendo filmes… Mas, ao chegar 
aos 50 anos, a necessidade de 

entender a questão das raízes e das 
origens – embora neste caso me 
refira mais a uma raiz do local de 
nascimento e dos primeiros anos 
de vida do que à raiz genética –, era 
muito importante para mim. Isso 
fez-me voltar para o Brasil e, sendo 
uma coisa que me persegue há 
muitos anos, este filme é um ponto 
de chegada de um processo longo, 
que começou por uma pesquisa 
relacionada com Stefan Zweig e o 
seu livro “Brasil: País do Futuro”, de 
1942. 

Continue…
S.T.: Escrevi um primeiro 
argumento tentando mergulhar 
no Brasil de hoje, mas muito 
relacionado com a música popular.  
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Acho que a identidade brasileira 
passa muito pela música. É um 
Brasil que fica em nós, onde 
quer que estejamos. Não tenho 
propriamente família brasileira. 
A minha família é europeia, mas, 
tal como existe um disco de Cássia 
Eller, em que ela diz: “O meu 
verdadeiro pai é Chico Buarque”, 
eu posso dizer exatamente a 
mesma coisa. A pessoa viva mais 
importante para mim à face da 
terra é Maria Bethânia. É algo que 
não tem a ver com a genética e sim 
com o que nos criou e nos formou. 
E o regresso ao Brasil era algo 
mesmo muito importante na minha 
identidade. 

E como surge a história destas 
pessoas?
S.T.: Eu próprio me perguntava, 
“mas de onde vem a minha 
brasilidade?”. Além de toda a 
minha vida até aos dez anos, 
e a escola, eu passei parte da 
minha infância nos quartos das 
empregadas e a minha educação 
vinha das pessoas que trabalhavam 
em nossa casa, que eram 
brasileiras, e que transportavam 
essa cultura. Então, comecei 
por conceber um filme sobre 
empregadas domésticas, e sobre 
o que elas cantavam. Percebi que 
era uma fantasia, na medida em 
que o período Lula/Dilma fez com 

que a realidade das empregadas 
domésticas no Brasil tivesse sido 
totalmente alterada. A partir do 
momento em que entrou uma 
legislação trabalhista, a burguesia 
citadina deixou de ter condições 
para ter uma empregada que 
cozinhava, limpava e cuidavam das 
crianças, vivendo num cubículo dos 
fundos, quase num armário. Essa 
realidade social mudou e o meu 
projeto deixou de fazer sentido. 

Quando regressei ao Brasil, 
converti esse projeto num outro, 
sobre a noite do Rio de Janeiro. 
Fiz pesquisa e filmei dez dias, mas 
percebi que seria muito caro e 
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demorado filmar aquilo, porque, 
além da noite musical, incluía os 
hospitais, os lixeiros, restaurantes, 
tudo… Era a vida na cidade, 
entre as seis da tarde e as seis 
da manhã. Filmei bastante, mas 
guardei tudo numa gaveta e fiquei 
com um pedacinho desse filme: 
o encontro dos velhinhos, dos 
senhores e das senhoras do Catete. 
Sendo realizador e produtor, 
percebi que naquele microcosmo 
conseguia ter um retrato daquilo 
que mais me tocava no Brasil. Foi 
aí que decidi parar com as outras 
filmagens e concentrar as energias 
em um único foco. No meio do 
caminho, a um dado momento, 

por razões de produção, ainda 
pensei em fazer um filme sobre os 
brasileiros que chegam a Portugal, 
mas também não era o universo 
que eu queria retratar. Então, 
acabei por me centrar naquele 
jardim onde eu me reencontrava. 
E cada vez que eu me sentava nas 
cadeirinhas daquela plateia e via 
a Dona Neném a cantar, era algo 
que me fazia viajar a passados 
remotos dentro de mim e que me 
encantava. Eu encontrava naquele 
lugar uma espécie de ilha, uma 
espécie de lugar de sobrevivência 
de um Brasil antigo. É bastante 
simbólico e é involuntário, mas o 
Palácio do Catete é a antiga sede 

da Presidência do Brasil antes de o 
governo passar do Rio de Janeiro 
para Brasília, e aquele é um bairro 
antigo, com um jardim romântico, 
onde passeiam populações idosas 
e crianças, e onde todos os dias, 
e várias vezes ao dia, aquelas 
pessoas, há cerca de 20 anos, se 
reúnem de forma informal. As 
serestas [tradição de cantoria 
popular] chegaram ao jardim no 
início dos anos de 1990, quando 
o senhor Vivi, que já não é vivo, 
começou a tocar. Depois de um dia 
por semana, passou a dois, a três e 
recentemente havia oito serestas 
por semana. 
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Canções que atravessam 
gerações…
S.T.: Por vezes começava a chorar 
quando ouvia aqueles cantores, eu 
e muita gente. Eles exprimiam-se 
através daquelas canções que são 
transgeracionais. Talvez as pessoas 
de 18 anos já não conheçam 
metade desses temas, mas as de 30 
e de 40 sabem, e todos conhecem 
a música de abertura “Carinhoso”, 
de Pixinguinha, quase um hino 
não oficial do Brasil. Porque o 
Brasil que me interessava é o 
que sobrevive à contracorrente 
do Brasil da Globo, do Brasil dos 
valores do novo riquismo, de toda 
uma mentalidade que se tornou 
dominante, nem falando da 
questão política e do Bolsonarismo. 

Tendo em conta a prosperidade 
durante o período do governo de 
Lula, que tirou não sei quantas 
pessoas da pobreza, e que fez com 
que uma população modesta que 
tinha um tipo de valores mais 
antigos, de repente fosse ficando 
endinheirada e contaminada 
pelos valores da TV Globo, que 
são refletidos numa música mais 
“vagabunda”. Aquele lugar do 
Catete guardava uma educação 
de outro tempo. Aliás, o livro 
“Brasil: País do Futuro”, publicado 
em 1942, antes do autor, Stefan 
Zweig, se suicidar em Petrópolis, 
é um livro totalmente idílico, que 
retrata um país quase utópico, 
sem violência. Lembro-me de falar 
com o meu pai, há uns seis ou sete 

anos, e perguntar-lhe se quando 
ele chegou ao Brasil, nos anos 
cinquenta, tinha visto este Brasil 
ou se era fantasia de Stefan Zweig. 
Ele dizia-me que era verdade que, 
no final dos anos de 1950, essa 
cordialidade brasileira, essa doçura 
de vida ainda existia. Mesmo que 
Zweig dourasse a pílula, a violência 
não era o que é hoje. 

Nesta ilha, nesse jardim do Catete, 
eu reencontrei muito isso: uma 
doçura de pessoas. Até nas pessoas 
que cuidam do jardim. Embora 
sejam jovens e cantem forró ou 
músicas ainda mais modernas, 
eles herdaram isso e houve uma 
passagem de testemunho. Numa 
sociedade contemporânea, estas 
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pessoas acabam por ser náufragos. 
O palácio do Catete e aquele bairro 
não têm nada a ver com a Barra da 
Tijuca ou com a monstruosidade de 
Brasília…

Será esse o «Paraíso» que dá 
título ao filme?
S.T.: O título do filme vem deste 
recanto do jardim. Temos ali 
personagens – cerca de 30 cantores 
– que se levantam todos os dias só 
a pensar na música que vão cantar. 
Eles encontraram a sua felicidade 
nas serestas. A personagem da 
Alice é muito emblemática. Foi 
reprimida pelos pais quando era 
criança e adolescente, não podia 
cantar nem dançar porque era feio, 
e quando casou também não foi 

feliz. Finalmente, aos 80 anos ela 
encontrou a felicidade. O jardim 
representava a felicidade para 
muita gente. O discurso da Cleuza, 
que canta “Não Deixe o Samba 
Morrer”, e que diz que está sempre 
a cantar dentro da cabeça dela 
demonstra bem a importância da 
música para todos os brasileiros. 
E existe outra coisa, que não 
está contada no filme, mas que 
é exemplar. A Dona Neném, que 
é quem canta mais canções no 
filme, e tem aquela voz operática, 
apenas começou a cantar há 10 
anos. Quando uma pessoa que 
quase não anda, mas canta daquela 
maneira, o que podemos pensar? 
Esse “paraíso” tem a ver com a 
terapia musical, com a capacidade 

de felicidade que as pessoas têm. 

Uma felicidade muito própria 
de um lugar, de um povo… 
S.T.: Eu nasci em São Paulo, que 
é uma cidade para mim horrível. 
Caetano Veloso conseguiu 
reconciliar muita gente com São 
Paulo, fazendo um hino a São 
Paulo [“Sampa”], mas a cidade 
é o que é.  Quando eu regressei 
pela primeira vez ao Brasil, aos 
22 anos, não gostei de São Paulo, 
achei uma cidade inóspita. E fui 
passar um mês no Rio de Janeiro. 
Fazia 11 anos que eu tinha saído 
do Brasil e, mal aterrei no Rio, 
aluno de faculdade de filosofia, 
entendi que aquela cidade, que 
aquele hedonismo era feito para 
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mim e eu feito para ela. Fui 
viver para lá quando tinha 52. 
Foram 30 anos a saber que o Rio 
de Janeiro representava para 
mim uma cidade de hedonismo 
e felicidade. E isso assumindo 
todos conflitos e contradições. As 
pessoas perguntam-me muitas 
vezes como consigo viver num 
país tão violento. Como é que eu 
consigo viver num país que tem 
um dos mais terríveis governos 
da atualidade. E eu acho que é 
uma falsa pergunta porque, por 
exemplo, um sueco pode viver 
confortavelmente na Suécia, 
mas não é por isso que o Biafra 
deixa de existir e não é por isso 
que Calcutá deixa de ter pessoas 

miseráveis a morrer na rua. Eu 
não vivo num Brasil isolado. Vivo 
num Brasil bastante próximo de 
tudo. Moro em Santa Teresa, que é 
um bairro antigo e decadente, com 
vista sobre a Baía da Guanabara e 
sobre o Pão de Açúcar. É um sítio 
tranquilo, com árvores, pássaros, 
macaquinhos minúsculos que 
andam nas árvores e nos fios 
elétricos. Uma vida muito doce; 
vou à mercearia e sou tratado por 
“meu amor” e “meu querido”, e 
isso faz parte da alegria de viver 
e do contacto humano com as 
pessoas. Não vivo num condomínio 
fechado. Estou muito perto do 
centro da cidade e da Glória, onde 
dormem as pessoas mais pobres. 

Quando alguém perde o emprego 
e deixa de poder pagar o aluguer 
do barraco ao gangue que controla 
a favela vai viver para a rua. Essa 
população é muito próxima de 
onde moro. Não vivo numa redoma 
de vidro. Vivo na realidade. 

E voltou a um país com um novo 
governo…
S.T.: Sim, cheguei ao Brasil 
precisamente a seguir à vitória 
do Bolsonaro. Senti-me um 
privilegiado relativamente à 
comunidade do cinema. Nessa 
altura os meus colegas começaram 
a fugir do Brasil. Deixaram de 
ter forma de trabalhar. Mas é 
algo de transversal a todas as 
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classes sociais. Quando entramos 
num táxi no Rio de Janeiro e o 
motorista vislumbra que somos “de 
fora”, ele pergunta imediatamente 
o que pode fazer para ir embora 
do país. Todos os meus amigos 
do cinema e da cultura querem ir 
embora. Tenho uma produtora em 
Lisboa e recebo muitos e-mails 
de técnicos que pretendem vir 
para Portugal ou para outro lugar. 
O êxodo de brasileiros devido à 
crise económica e à caça às bruxas 
do governo bolsonarista, que 
impede qualquer financiamento 
artístico, é enorme. E eu sou um 
privilegiado porque a minha fonte 
de financiamento e a possibilidade 
de fazer este filme era Portugal 

e França, assim como o próximo. 
Mas as pessoas lá vivem o horror. 
Este filme em particular é um 
filme que não foi planeado para 
ser o que é. Eu tinha uma intenção 
de filme, mas o resultado acabou 
por ser outro, porque interrompi 
as filmagens quando queria ter 
filmado muito mais. Queria 
ter estado mais próximo das 
personagens e a pandemia impediu 
que estivéssemos com elas – em 
março de 2020 era impensável 
aproximar-nos de uma pessoa 
de idade, o jardim foi fechado e 
elas passaram a viver sozinhas 
fechadas em casa. E a política 
brasileira de estado, que era de um 
presidente que dizia que o Covid 

era só uma “gripezinha” e que 
quem morresse era quem tinha de 
morrer, era uma política eugenista. 
Esta teoria foi recuperada pelos 
nazis e sustenta que as pessoas 
mais frágeis não merecem viver 
e não têm direito à vida. Antes 
de os nazis exterminarem mais 
de 6 milhões de judeus e ciganos 
nos campos de concentração, 
começaram por exterminar em 
Berlim os mais fracos. A política 
bolsonarista era também assim. 
Os hospitais não tinham condições 
e as pessoas morriam à porta, 
sem assistência, e nunca foi dado 
valor à vida do cidadão. Por isso, 
o Brasil é o único país do mundo 
que implantou uma comissão 

 65METROPOLIS SETEMBRO 2021



de inquérito parlamentar para 
investigar as ações do governo 
relativamente à Covid. Além 
de todos os crimes que foram 
denunciados – e essa comissão ainda 
não terminou as suas conclusões – o 
mais grave é que os militares que 
foram colocados no Ministério da 
Saúde negociavam uma percentagem 
de cada vacina para o bolso deles e 
recusavam as vacinas da Pfizer para 
comprarem onde eles conseguiam 
colocar um dólar extra sobre o 
preço. Uma monstruosidade. Este 
filme retrata uma população que 
partiu prematuramente devido a um 
desinteresse do governo, devido a 
um desprezo pela terceira idade, que 
foram deixadas à porta do hospital, 

ou em casa por que os hospitais 
estavam lotados. Em paralelo, 
o Presidente descredibilizou 
sistematicamente a vacinação. Foi 
por assim dizer um assassinato da 
população. O apelido do Bolsonaro, 
no Brasil, é “genocida”. Não tenho 
a mais pequena dúvida de que as 
enciclopédias, quando ele deixar o 
governo e for julgado, vão associar 
o nome de Bolsonaro à morte de 
mais de 600 mil pessoas. Eu filmei 
as pessoas que foram vítimas dessa 
incúria. No Brasil diz-se descaso, que 
é quando as entidades responsáveis 
desprezam e deixam morrer o que 
deveria estar vivo. Essas pessoas 
foram, por assim dizer, assassinadas. 

 

Está difícil encontrar 
esperança nestes tempos…
S.T.: Acho que neste filme 
[«Paraíso»], uma coisa que há de 
bonito é entendermos, quando 
temos 30, 40 ou 50 anos, que 
existe a possibilidade de mais 
tarde haver felicidade e muita 
energia. Porque aquelas pessoas 
têm uma energia incrível. Vemos 
uma pessoa que tem dificuldade 
em andar, mas que quando canta, 
é mesmo “uau”. Senti-me muito 
comovido e, de certa forma, 
orgulhoso, de conseguir, no dia 
25 de agosto, apresentar o filme 
no próprio jardim do Palácio do 
Catete, para as personagens. Uma 
das senhoras, a Dona Ilka, filmei-a 
quando ela tinha 100 anos e ela 
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apareceu lá, agora com 102 anos. 
Ela viu o filme completamente 
vidrada naquele ecrã enorme, e não 
havia quem conseguisse demovê-la 
de me abraçar. 

Existe algum momento mais 
marcante, que guarde desta 
experiência?
S.T.: A grandeza daquelas pessoas 
toca-me muito. Existe aquele 
contraste entre o anonimato de 
pessoas que ninguém conhece e a 
sua nobreza e grandeza, e por vezes 
a sua força de interpretação. Por 
exemplo, muitas pessoas cantam 
“Não Deixe o Samba Morrer”, 
mas quando a Cleuza canta essa 
música, ela representa a terra, o 
povo, o país. Aquela voz quebrada, 

de 85 anos, representa milhões de 
pessoas e isso é muito comovente. 
A primeira vez que a Dona Neném 
cantou, eu nem queria acreditar 
na sua voz de cantora de ópera. 
Muitos outros me comoveram 
também. Eles representam um 
país, um estar, um sentimento, 
uma ancestralidade, que qualquer 
pessoa que chegue ali e que tenha 
um pouco de relação com a história 
do Brasil e da música popular 
brasileira, fica muito comovido. E 
isso para mim foi muito forte. A 
relação entre anónimo e grandeza. 
Há pessoas muito grandes. Quando 
fazemos documentários, há quem 
fale de “star quality”. A Beth, por 
exemplo, aparece três vezes, tem 
1,30m, não vê bem, tem uma 

espécie de problema na coluna, e, 
na verdade, ela é uma Alice no País 
das Maravilhas. Muitos amigos 
meus se apaixonaram pela Beth 
quando a viram. Os coprodutores 
franceses só falavam em “la 
petite”. Ela cria uma empatia 
maravilhosa, tem essa grandeza 
de personagem. O Valdir, que é 
uma das pessoas que eu não sei 
o q eu lhe aconteceu durante a 
pandemia, quando canta o tema 
“Fogo e Paixão”, do Wando, que é 
considerado uma música brega no 
Brasil, e começa a mexer-se como 
se fosse um cantor de rock, ou a 
Alda que canta, desafinadíssima, 
o “Feitiço da Vila”, um tema do pai 
do samba, Noel da Rosa, de uma 
maneira completamente louca, 
vestida como uma hippie, tudo isso 
é genial. Há pessoas que podem 
cantar mal e serem personagens 
muito fortes ainda assim. 
Foi um filme muito difícil em 
termos de montagem. Tínhamos 
primeiras versões com três horas. 
Gostávamos tanto de tudo, que 
não conseguíamos cortar. Há 
joias que ficaram de fora. A Isa, 
que canta “Madalena foi para 
o Mar”, de Chico Buarque, ela 
também é professora de inglês 
e vai para o jardim dar aulas a 
cantar em inglês, e uma pessoa ri 
às gargalhadas com ela. Mas não 
cabia tudo. A relação do Iderê, na 
cadeira de rodas, e da Lavínia, 
não se percebe no filme, mas ela 
tem Alzheimer e ele puxa por ela 
através das canções. Ela pode não 
saber quem é o marido nem se 
lembra de muitas coisas, mas nas 
canções de quando ela tinha 20 
anos é onde se reencontra. O filme 
«Alentejo, Alentejo» ensinou-me 
muito sobre o efeito terapêutico 
do canto para as pessoas de idade 
muito avançada, e naquele jardim, 
isso acontece.  
 
«Paraíso», de Sérgio Tréfaut, 
estreia nacional a 16 de 
setembro
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“Documentários 
não permitem 

erros”

Quando foi procurado pelo 
Festival de Bergamo para 
receber uma homenagem 
pelo conjunto de uma obra 
coroada com um Oscar e uma 
Palma de Ouro, dados ao cult 
«O Tambor» (“Die 
Blechtrommel”, 
1979), o 
alemão Volker 
Schlöndorff 
preparava 
a rota de 
uma nova 
aventura em sua jornada como 
realizador: aos 82 anos, ele 
vai filmar um documentário 
ecológico. É um projeto 
chamado «The Forest Maker» 
[foto], sobre a cruzada 

ambiental do reflorestamento. 
Seguir a trilha documental é 
um norte (hoje) seguro para 
o realizador de «O Jovem 
Törless» (1966), pilar do 
chamado Novo Cinema Alemão, 

que revelou ainda 
Margarethe von 

Trotta (com 
quem ele foi 
casado de 
1971-1991), 

Rainer Werner 
Fassbinder (1945-

1982), Werner Herzog e Wim 
Wenders. Nas veredas da não 
ficção, o emprego de uma 
equipa enxuta facilita na busca 
por fomentos financeiros 
que o habilitem a seguir o 

THE FOREST MAKER

ENTREVISTA

VOLKER
SCHLÖNDORFF

REALIZADOR
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ambientalista Tony Rinaldo. 
Com filmes de prestígio como 
«Fogo de Palha/ Strohfeuer» 
(1972), «A Paxião de Swann» 
(1984), «Trágico Destino» 
(1991) e «Diplomacia» (2014) 
em seu vasto currículo, 
Schlöndorff quer viabilizar 
suas ideias sem encarar 
o “não!” que massacra os 
cineastas autorais europeus. 
Na entrevista a seguir, 
concedida por telefone à 
METROPOLIS, Schlöndorff 
faz um balanço de 
seus ideais cinéfilos, 
políticos e humanistas. 
RODRIGO FONSECA

Durante a homenagem em 
Bérgamo, o senhor falou da 
sensação de ver o cinema 
autoral se colapsar. Mas essa 
sensação é um reflexo... ou um 
refluxo... da pandemia ou vai 
além dela?
Volker Schlöndorff: Há tempos, 
os diretores de maior ambição 
estética sofrem para financiar seus 
projetos. Alguns encontraram veios 
no streaming, ou na TV. Mas não 
é cinema. Não é um cinema feito 
para o cinema. Embora, ver esses 
criadores trabalharem nos traga 
um ânimo. Aos 82 anos, eu não sei 
mais se consigo operacionalizar 
um filme de ficção nos moldes 
do que eu fazia. É possível fazer 
documentário, porque o formato 

me permite criar com uma 
estrutura bem pequena. É um 
cameraman, um operador de áudio 
e eu. Mas a questão se passa só por 
tamanho de produção. Ninguém 
sabe se as salas vão continuar a 
existir quando a pandemia passar. 
Antes dela, a Europa andava 
muito ensimesmada, fechada, com 
certezas absolutas. Hoje, fora o 
problema atávico do consumismo, 
nada mais parece sólido. E isso 
pode ser bom. Isso pode nos levar a 
uma reinvenção. 

Fazer um documentário para 
alguém com uma Palma de 
Ouro por uma ficção como «O 
Tambor» é uma reinvenção?
VS: Documentários não permitem 
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erros, pois eles não têm take 2. «The 
Forest Maker» é um filme ecológico 
sobre a luta de um ambientalista 
para preservar as florestas do 
mundo. Tudo o que o meu objeto de 
estudo, o ecologista Tony Rinaldo, 
e os agricultores etíopes com que 
eu cruzei, falam para a câmara 
precisava de ser registrado de 
primeira. O real não tem repetição. 
Foi... foi... óptimo. Não foi... perdi. 
Não há ensaio. Isso é frustrante, 
mas pode também ser libertador. É 
desafiador não errar. É um convite 
à surpresa. O maior problema de 
envelhecermos, como artista, é 
perder a habilidade de se deixar 
surpreender. Lembro que o meu 

amigo Claude Chabrol se virava 
para seus atores, ao dirigi-los, 
dizendo: “Surpreendam-me”.  

O senhor esteve na África, 
trabalhando em «The Forest 
Maker» este ano. A covid-19 não 
frustrou suas viagens?
VS: Depois de vacinado, não. 
Tomei a vacina e tive coragem 
de encarar os desafios, com os 
cuidados devidos. Eu gostei muito 
de ter recebido a homenagem de 
Bérgamo nesse momento, pois 
gosto muito da Itália e gostei do 
que prepararam.  

O senhor chegou a viver nos 

EUA e fez filmes importantes 
em língua inglesa, como uma 
versão para a TV da peça A 
Morte de um Caixeiro Viajante, 
de 1985, pela qual Dustin 
Hoffman ganhou o Globo de 
Ouro. Como foi filmar em solo 
hollywoodiano?
VS: Foi depois de «O Tambor». 
Até hoje, quando mostro o filme, 
as reações a ele me surpreendem. 
Cheguei aos Estados Unidos com 
a intelectualidade típica de um 
artista europeu, ou seja, aquele 
tipo de artista que acredita arregar 
uma marca autoral em tudo. Lá, 
eu vi uma realidade muito distinta 
da minha, mais industrial, na 

O JOVEM TÖRLESS
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qual você cumpre metas e filma 
com base em um contrato, sob 
o controle de um produtor. Lá 
aprendi a intelectualizar menos. 
Aprendia a “apenas fazer”. E isso 
não torna a arte menos legítima. 
Voltei a Nova York, em 2016, 
para rodar «Return to Montauk», 
e a viagem me rememorou 
essa experiência de quebra de 
paradigma.
 
Ao lado de Werner Herzog, 
Wim Wenders e Rainer Werner 
Fassbinder, o senhor foi um dos 
responsáveis pela revolução do 
cinema da Alemanha, nos anos 
1960 e 70. Como o senhor avalia 

a atual situação do cinema 
alemão?
Volker Schlöndorff: Gostei muito 
do que eu vi Nora Fingscheidt fazer 
no seu poderoso filme «Transtorno 
Explosivo/ Systemsprenger» 
[2019]. E não se pode esquecer de 
Maren Ade, daquela comédia louca 
que é «Toni Erdmann» [2016]. É 
a vez de ver as mulheres fazendo 
diferença. Mas fora elas e mais um 
ou outro talento, a maioria dos 
diretores aqui, até os bem jovens, 
só querem saber de televisão e 
de streamings. Viramos um país 
dessas plataformas. Não há mais 
urgência, como havia nos tempos 
em que eu era jovem e comecei 

minha carreira. Nos anos 1960, 
cada país, fora os EUA, tinha, no 
máximo, cinco ou seis diretores em 
atividade, com expressão. Hoje não 
é mais assim, pois as tecnologias 
digitais permitem que se filme com 
mais rapidez e facilidade. Toda 
essa facilidade ampliou a produção, 
mas tirou a aura de sagrado do 
ato de filmar. Mas eu ainda sinto 
enorme prazer de estar num set... 
em filmar. 

O TAMBOR
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“Somos 
o homem do fu-
turo, esse homem 

máquina”

Renata Pinheiro, uma 
engrenagem viva de ousadia no 
motor do cinema de invenção
Cineasta e diretora de arte 
ganha holofotes internacionais 
com o êxito internacional de 
“Carro Rei”, vencedor do troféu 
Kikito de Gramado. 
RODRIGO
FONSECA

Baptizado em 
homenagem 
ao Deus Sol dos 
Pampas gaúchos, 
região do Sul do Brasil, também 
envolvendo parte da Argentina, 
o Kikito, uma figura sorridente, 
coberta de dourado, confere o 
nome ao prémio mais popular 
entre todos os troféus do cinema 
brasileiro: a láurea oficial do 

Festival de Gramado, que, este 
ano, ficou com «Carro Rei». A 49ª 
edição do evento, realizada de 
13 a 21 de agosto, parte na TV 
(com projeções no Canal Brasil), 
parte online (no streaming dessa 
emissora), consagrou a longa-

metragem pernambucana 
dirigida por Renata 

Pinheiro com o 
prémio de melhor 
filme. Soma-se ao 
seu rol de vitórias 

os Kikitos de melhor 
design de som (dado a 

Guile Martins), direção de arte (de 
Karen Araújo) e trilha sonora (de 
DJ Dolores), além de um prémio 
especial do júri, dado ao ator 
Matheus Nachtergaele, por um 
vulcânico desempenho. O vulcão 
que há nele entrou em erupção 

CARRO REI 

ENTREVISTA

RENATA 
PINHEIRO

REALIZADORA
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em Roterdão, em Janeiro, onde a 
longa teve sua vitrine de estreia, 
arrebatando elogios em várias 
línguas. A sua trama lembra muito 
«Bumblebee» (2018) nos seus 
momentos iniciais, e mesmo o 
ganhador da Palma de Ouro deste 
ano, «Titane». Mas ele despontou 
no planisfério bem antes do 
terror de Julia Ducournau, que 
arrebatou olhos e almas em solo 
cannoise, em julho. No filmaço de 
Renata, um garoto é salvo de um 
atropelamento por um carro com 
quem ele estabelece uma estranha 
conexão. Por “estranha” leia-se: 
ele fala com o tal carro. Passados 
vários anos, dedicados ao ativismo 
ambiental, o moço (Luciano 
Pedro Jr.) retoma a relação com 
o veículo, mas percebe que existe 
uma aura totalitária nele, mas vê 

o seu tio, o mecânico Zé Macaco 
(Nachtergaele), conectar-se com 
esse totalitarismo. Diretora de 
arte aclamada, Renata (que dirigiu 
«Amor, Plástico e Barulho» e 
«Açúcar», com Sérgio Oliveira), 
firma-se cada vez mais como 
realizadora. Na entrevista que se 
segue, Renata Pinheiro disseca 
suas angústias estéticas. 

O que o processo de 
lançamento internacional de 
«Carro Rei», entre Roterdão 
e Gramado, pelo meio da 
pandemia, revelou sobre os 
novos modelos de feitura 
de cinema nestes tempos de 
covid-19? 
Renata Pinheiro: A gente lançou 
«Carro Rei» em janeiro de 2021, no 
Festival de Roterdão, na Mostra 

Big Screen. De lá para cá, o filme 
vem participando dos principais 
festivais, principalmente de 
género, que existem no mundo. É 
Coreia, é Bélgica e, agora, estamos 
no Canadá, mas existem outros 
também. É um filme que vem 
despertando reflexão, gerando 
críticas. Filmamos em 2019 e 
ninguém sabia que iria acontecer 
a pandemia. A gente sempre 
imagina os filmes que faz em 
exibição nas salas de cinema, que 
é onde o processo todo se dá. É 
na sala de cinema que existe uma 
qualidade sonora e de projeção 
muito boas, que respeitam um 
padrão técnico. A gente precisa 
seguir um padrão internacional 
muito utilizado nos produtos para 
streaming e colocar isso no nosso 
orçamento já, porque a gente 
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costuma finalizar nossos filmes 
em 5.1, mas temos que considerar 
que a maioria das televisões não 
são 5.1. É preciso ter um som 
estéreo de altíssima qualidade. 
É preciso fazer essa mixagem à 
parte, considerando como produto 
final o som estéreo e não uma 
coisa gerada automaticamente. Em 
toda essa feitura da cor e do som, é 
preciso tomar muito cuidado, para 
que não caia o padrão à medida 
que o filme vai sendo replicado em 
televisões e em computadores. Eu 
sempre sofro muito, porque sei o 
potencial do filme. Sempre sofro 
bastante, pois de 100 pessoas, 
dez conseguem ter a qualidade 
técnica de exibição que o filme tem 
realmente.

Como você avalia a conexão 
de “Carro Rei” com a chamada 

“estética pernambucana”, ou 
seja, que cinema é esse que vem 
do Recife, Olinda e arredores 
desde «Baile Perfumado» 
(1996) e como você se afina 
com essa estética? 
RP: O cinema pernambucano 
existe e é muito diverso. Ele existe 
por conta do Funcultura, que 
se tornou uma lei e é um edital 
que premia projetos de curtas e 
longas, de várias etapas diferentes. 
O cinema pernambucano existe 
porque há incentivo público para 
a atividade perpetuar. Não sei 
dizer que estética é essa. Nem 
sei se existe uma estética que 
reúne todos os filmes. Vejo muita 
diferença entre os diretores e 
diretoras, seja temática, como 
estética também. Eu realmente 
não consigo tentar encontrar uma 
característica que una a nós todos. 

Sinceramente, não sei. Acho que 
trabalhei com vários diretores 
pernambucanos, mas a minha 
obra é bem diferente desses filmes 
em que colaborei artisticamente. 
Esse boom de produção existe, de 
fato, graças ao incentivo público 
mesmo. De alguma forma a gente 
vai aprendendo com o filme do 
colega. Foi bem importante o 
«Baile Perfumado», em 1996. 
Por encorajar outras pessoas a 
fazerem, por o filme ser bom 
mesmo. A gente vai sendo um 
somatório de experiências já 
vividas pela história do cinema 
pernambucano. As coisas não 
acontecem isoladamente. Tudo 
é um somatório e uma junta de 
forças que vão fazendo a coisa 
acontecer. 

 74 METROPOLIS SETEMBRO 2021



Qual é a ideia de “humanidade” 
que está por trás de um carro 
que deseja? 
RP: É uma questão filosófica. 
O desejo é revolucionário. Pode 
reorganizar um tecido social. É 
revolucionário. Para mim, é pulsão 
de vida mesmo. O carro deixa de 
ser uma máquina para ser um ser 
autómato e inteligente, a partir 
do momento em que ele deseja e 
começa realmente a sentir desejos, 
vontades e sonhos. É importante 
esse personagem ter grandes 
planos, e ele deseja, no fundo, 
ser humano. O filme coloca uma 
questão em que as máquinas são 
produzidas pelos homens e são, 
no caso, parte dos homens, uma 
vez que elas são nossa extensão, 
elas podem ser extensões do nosso 
corpo. As máquinas potencializam 
nossas capacidades, assim como 
um computador pode processar 

dados com uma rapidez maior. 
Você está potencializando a sua 
inteligência e sua capacidade 
intelectual. O filme fala que nós 
temos uma responsabilidade sobre 
essas máquinas, uma vez que 
estamos povoando o planeta com 
elas. A questão é: à medida que 
vamos procriando essas máquinas, 
estaríamos também nos tornando 
máquinas? A questão que é 
colocada no filme é: humanidade 
versus máquina. Somos o homem 
do futuro, esse homem máquina 
- é isso que está acontecendo. É 
uma reflexão sobre isso. Estamos 
meio que num espelho do que já 
somos e, talvez, a gente não tenha 
tanta consciência disso, mas é 
o caminho que já foi escolhido 
e que nos afasta de uma ideia 
de humanidade mais natural. 
A gente intervém bastante e o 
nosso caminho já está traçado, 

do sobrenatural, do inventado. O 
assunto é o homem brincando de 
ser Deus.
 
Como você avalia a busca 
temática e estética de filmes 
tão distintos como «Amor, 
Plástico e Barulho», «Açúcar» e 
«Carro Rei»? 
RP: Eles possuem, sim, uma 
característica que os une. Todos 
os três entram numa temática 
que leva questões sociais como 
o eixo principal. Todos eles 
constroem universos calcados na 
realidade, mas transcendem essa 
realidade. Os três filmes possuem 
assumidamente um lugar onde 
a história passa a ser melhor 
contada num lugar que não passa 
exatamente pela realidade pelo 
pé no chão. Existe sempre uma 
transcendência, uma fuga dos 
personagens ou da história. Não 
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considero fuga, exatamente, mas 
é algo que transcende a realidade 
e se aproxima mais da verdade 
do personagem ou da história. 
Tenho a característica de tentar 
compor muitos elementos. É 
uma característica que alguns 
consideram “barroca”, mas acho 
o barroco um grande estilo que, 
realmente, combinou com a 
cultura brasileira. É um estilo 
vindo da Europa, mas que, quando 
chega aqui, é apropriado e se torna 
brasileiro. Acho um elogio quem 
acha que a minha arte é abarroca, 
não sei se chega a tanto. Todos os 
filmes falam de pessoas que estão 
à margem da sociedade oficial. 
No «Amor, Plástico e Barulho», 
de 2013, falo de artistas da noite, 
cantoras de um ritmo musical 

que não é o ritmo oficial de “bom 
gosto”, mas elas bombam, são 
grandes artistas. Elas estão à 
margem dessa cultura elitizada. 
No «Açúcar», de 2017, temos 
uma personagem num momento 
deslocado, completamente. Ela 
também está à margem e nunca 
fez parte de nada que impuseram 
a ela. O «Carro Rei» se passa nos 
arredores de Caruaru e a trama 
também se desenvolve em um 
subúrbio que se alimenta das 
migalhas do centro. Lá, espera-
se que as pessoas devam seguir 
e respeitar o que é dito. Mas o 
filme mostra, justamente, como 
essas pessoas, que vão perder 
seus carros, organizam-se para 
tentar mudar essa realidade, 
fazer justiça. Trata também de 

excluídos. As três longas retratam 
esse universo dos excluídos.

Qual é a importância da 
parceria com Sérgio Oliveira 
(produtor de «Carro Rei», 
ao lado de Carol Ferreira, e 
um dos roteiristas da longa-
metragem) para o seu processo 
criativo? Vocês dirigiram 
“Praça Walt Disney” (2011), 
“Estradeiros” (2012) e o já 
citado “Açúcar” juntos. O que 
move essa troca com ele?
RP: Sérgio Oliveira é o meu 
parceiro criativo em todos esses 
projetos. São obras nossas. 
Dificilmente, a gente não chega 
num acordo, mesmo quando há 
uma discussão saudável de não 
concordar com algum ponto 
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específico, mas a gente chega 
num acordo sempre. Ele é muito 
criativo e livre. E é muito bom isso, 
porque vai além da racionalidade, 
vai a um patamar da loucura 
que me interessa muito e torna 
nossas obras meio inusitadas, 
por essa liberdade que a gente 
tem. O mérito é muito grande 
de Serginho na construção desse 
nosso imaginário desses filmes 
todos. Ele tem uma vasta cultura 
musical e nossos filmes são muito 
musicais, graças ao conhecimento 
que ele tem. Ele sempre associa 
tudo à música e isso dá uma cor e 
traz um brilho muito bom para os 
filmes.

Quais são os atuais projetos 
e como vai seguir a carreira 

comercial de «Carro Rei»?
RP: No próximo ano, espero estar 
filmando o meu novo projeto de 
longa-metragem, que se chama 
«Vago». Ele se passa em Recife, 
no meu bairro, Boa Viagem. É 
um filme que nasce em função 
da curta-metragem «Praça Walt 
Disney». Aquela curta é um 
documentário musical e esse 
filme, dela derivado, é uma ficção 
de fato. Esteticamente, eles se 
assemelham bastante. Em 2021, 
estou num projeto muito bonito 
e bom, acho que vai ser muito 
bem recebido, que é da Amazon, 
uma série. João Falcão é o nosso 
showrunner. É um projeto 
desenvolvido pela produtora Porta 
dos Fundos e eu dirijo junto com 
Gigi Soares. Sobre o lançamento 

comercial do “Carro Rei”: a 
gente está esperando, estamos 
aguardando com muita gana. É 
um filme que merece sair da bolha 
de festivais e de um público que 
a gente já sabe que já é garantido. 
Quero expandir a possibilidade 
de poder apresentar o filme pra 
outras pessoas na sala de cinema. 
A gente depende de edital e da 
pandemia, mas, acredito que vai 
dar tudo certo. Penso que janeiro 
é um bom período para lançar o 
filme, embora a gente saiba que 
concorre com grandes produções. 
É um filme que combina bastante 
com o verão 2022 e será um ano 
muito quente devido à eleição para 
presidente. É um filme que vem 
colocar ainda mais calor nesse ano 
que vem.
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Já passaram 15 anos! O Motelx 
é hoje um dos festivais de 
cinema mais respeitados do 
género Terror, não apenas 
na Europa, mas em todo o 
mundo. O caminho trilhado 
enche de orgulho os diretores 
João Monteiro e Pedro Souto 
que, numa conversa breve 
com a METROPOLIS, ajudaram 
a lançar a edição 2021 do 
festival. O balanço desta 
década e meia de atividade, 
os desafios principais do 
Motelx, com destaque para a 
descentralização do evento, 
o foco temático deste ano, 
as secções de competição 
internacional e nacional com 
a garantia duma produção 

nacional que resistiu aos 
confinamentos sucessivos. 
Finalmente a garantia da 
extensão do festival para 
outras cidades portuguesas 
com o apoio do principal 
exibidor cinematográfico 
nacional e as expetativas 
elevadas para a edição 
deste ano, a decorrer como 
é habitual, nas salas do São 
Jorge. O Motelx começa no dia 
7 de setembro com a exibição 
do filme «A Lenda do Cavaleiro 
Verde» [foto], uma aventura 
fantástica, com um elenco de 
luxo que inclui Dev Patel e 
Alicia Vikander. 
SÉRGIO ALVES
 

MOTELX
2021
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15 anos depois, O Motelx não 
só resiste, como se tornou num 
dos certames mais importantes 
do género! Qual o balanço, em 
termos sintéticos, que se pode 
fazer do caminho trilhado até 
aqui? 
O caminho trilhado ao longo 
destes anos é um caminho que 
nos enche de orgulho uma vez 
que foi feito foi feito de forma 
sustentada, assegurando que o 
festival se mantenha num nível 
de exigência alto. Com os dois 
objetivos em paralelo: satisfazer o 
público com as nossas propostas 
e, em simultâneo, desafiar esse 
mesmo público com novos e 
arrojados programas. Para além 
disso, conseguimos trazer a 

Lisboa grandes realizadores, 
produtores e outros agentes do 
género partilhando experiências 
e conhecimento com os nossos 
espetadores. Finalmente, demos 
um empurrão decisivo ao cinema 
de terror nacional com a nossa 
competição nacional, as sessões 
consecutivas de produção 
portuguesa e difusão dos projetos 
e dos autores a despontar.

Quais os desafios principais 
que se colocam ao Festival? 
Nesse momento, o maior desafio 
é a descentralização do nosso 
festival. O plano consiste em 
fazer chegar a outras cidades e 
localidades nacionais a nossa 
programação, com as nossas 

propostas, os nossos programas 
a um público cada vez mais 
alargado, que vive e trabalha fora 
de Lisboa. Queremos conseguir 
levar o festival a outros destinos 
nacionais de acesso mais limitado, 
mas que concentram milhares de 
espetadores desejosos de assistir 
às novas propostas do cinema de 
terror nacional e internacional. 
Por outro lado, o outro desafio 
consiste em prosseguir o trabalho 
de divulgação do cinema de 
terror nacional fora das nossas 
fronteiras. Esta missão começou 
em 2017, em Paris, na cinemateca 
francesa, e queremos dar 
continuidade noutras cidades, 
regiões ou países estrangeiros. 
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Num momento de afirmação 
global do cinema de terror 
e duma situação mundial 
complexa por causa da 
pandemia, qual será o foco da 
edição deste ano?  
O cinema de terror alimenta-se 
da realidade e dos problemas 
contemporâneos, refletindo 
nas suas propostas os medos, 
as inquietações e os dilemas 
da atualidade. Os temas da 
atualidade estarão refletidos 
nos filmes que escolhemos 
exibir nesta edição do Motelx. 
Este ano, para além dos filmes 
mais recentes, o foco vai para a 
representação feminina, a partir 
dos serial killers femininos, em 
função de toda a complexa e 
problemática questão suscitada 
pelo movimento #Metoo e as 
questões da igualdade de direitos 
(o ano passado o foco tinha 

estado na questão do racismo). 
Para além disso, na secção quarto 
perdido concentrarmos a nossa 
atenção na Guerra Colonial e 
exibimos dois filmes de Joaquim 
Leitão sobre o tema, assinalando 
o 60ºaniversário do início do 
conflito (1961).

Uma das principais secções 
do MotelX é a de Curtas 
Internacionais que inclui a 
seleção, para o vencedor das 
curtas-metragens europeias, 
para o Meliés d’or (prestigiado 
galardão do género). Quais os 
principais destaques da edição 
2021 neste âmbito?
Um dos principais destaques 
prende-se com a inclusão de mais 
filmes portugueses que poderão 
ser premiados para além da 
competição de curtas portuguesas, 
como é o caso dos últimos filmes 

de Patrick Mendes “A Terra de Não 
Retorno” ou Filipe Melo “O Lobo 
Solitário”. Relativamente a outras 
nacionalidades, aconselhamos 
o humor negro de Xavier Seron 
em “Squish” (Bélgica), a comédia 
sci-fi de Marc Martínez Jordán 
e Tuixén Benet em “Solution for 
Sadness” (Espanha), o puro terror 
de Sophie Mair e Dan Gitsham 
em “The Thing That Ate the Birds” 
(Reino Unido), o terror hip hop 
escatológico de Tristan Kim em 
“Run that Shit” (EUA) e a paranóia 
pandémica de Anssi Määttä em 
“Hysteria” (Finlândia).

Um momento alto do festival 
será a revisitação do problema 
da guerra colonial com a 
exibição dos filmes de Joaquim 
Leitão sobre o tema: «Inferno» 
(1999) e «20,13 Purgatório» 
(2006). O que vos motivou a 

BLACK MEDUSA
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escolher este tema e os filmes 
em questão para exibir na 
edição deste ano?
Trata-se de dois filmes que sempre 
apreciámos bastante dentro das 
colaborações de Tino Navarro 
com Joaquim Leitão, nem que 
fosse pelo facto de se constituírem 
como uma trilogia sobre a guerra 
colonial que nunca foi terminada. 
Para além do tema da guerra, 
são filmes que combinam uma 
multitude de subgéneros que os 
tornam objetos ímpares dentro 
de um cinema sem essa tradição, 
como é o português.  Queríamos 
passá-los juntos como foram 
pensados e talvez poder motivar 
os autores a concluir esta trilogia. 

A produção portuguesa do 
género tem o seu momento 
alto na secção que é o prémio 
MotelX para a Melhor Curta 

de Terror portuguesa 2021. 
O balanço da “colheita 
2021” nacional é positivo? 
Houve alguma diminuição 
da atividade por causa da 
pandemia?
O balanço tem sido sempre 
bastante positivo porque 
continuamos a receber muitos 
filmes produzidos, de propósito, 
para esta competição. Temos doze 
filmes muito diferentes entre si 
que atestam a vitalidade do terror, 
no formato curta-metragem, 
em Portugal. Relativamente 
aos condicionalismos impostos 
pela pandemia, acabaram por 
não se verificar no número de 
filmes submetidos, sugerindo 
que o período de confinamento 
foi muito proveitoso para a 
produção nacional neste género 
cinematográfico. 

O MotelX vai ter uma extensão 
do festival para fora da cidade-
sede, Lisboa. Pode adiantar-
nos em que moldes vai ser feita 
a extensão, com que parceria, e 
quanto tempo durará?
É uma parceria com a NOS 
Cinemas que permitirá ao 
MOTELX chegar a sítios onde 
nunca exibiu cinema de terror. 
As sessões serão realizadas nos 
Cinemas NOS e durará até ao fim 
do ano. O conjunto de filmes a 
ser exibidos incluirá o leque de 
propostas apresentadas ao longo 
do festival. A nossa expetativa é 
elevada dado o interesse crescente 
neste género de cinema e tendo 
em conta a ausência de propostas 
no circuito comercial para os 
espetadores portugueses, que 
vivem fora de Lisboa.

UM FIO DE BABA ESCARLATE
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A Netflix apostava que a 
trilogia Rua do Medo/Fear Street 
marcasse o Verão de 2021 mas 
julgo que o impacto será ainda 
mais duradouro e global com 
o passar da palavra. A culpa 
deste sucesso evidente é de um 
mistério muito bem contando 
e baseado na série de livros 
do popular autor R.L. Stine. A 
trilogia sobe em crescendo a 
cada filme, não deixa histórias 
por contar ou segredos por 
revelar. 
JORGE PINTO

 
 

A Rua do Medo assentou num 
interessante conceito realizado 
por Leigh Janiak, três filmes 
desenrolados em três eras: 
1994, 1978 e 1666. São três 
mergulhos profundos no terror 
mais sanguinário mas com uma 
história inteligente desenrolada 
numa comunidade dividida entre 
o infortúnio e a prosperidade. 
Sunnyvale é um lugar ao sol 
onde a qualidade de vida é do 
melhorzinho, sendo habitado 
por pessoas abastadas, tias e 
betinhos. O reverso da moeda é a 
comunidade vizinha, Shadyside, a 
capital dos homicídios na América, 
onde se encontra a classe média 
trabalhadora e sem grandes 
recursos financeiros, e onde, 
ciclicamente, uma pessoa normal se 

RUA DO MEDO
FEAR STREET
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transforma num assassino em série 
e despacha um monte de pessoas. 
No centro da história está um 
grupo de jovens outsiders e a relação 
de amor queer entre Deena (Kiana 
Madeira, a estrela da trilogia) e 
Sam (Olivia Scott Welch). Elas são o 
coração da história tornando estes 
filmes em algo mais do que o terror 
puro num objecto bem esmiuçado 
que poderá atingir o estatuto de 
outros filmes de culto dentro do 
género. Estas interpretações têm 
uma vibração próxima de «Stranger 
Things», a directora de casting, 
Carmen Cuba é mesma destes dois 
projectos da Netflix, há momentos 
em que podíamos ver estes filmes 
tornarem-se em séries limitadas 
com o aprofundamento dos vários 
personagens. 

Em «Rua do Medo – Parte 1: 
1994» após mais um assassinato 
em massa, um grupo de jovens 
fica à perna com vários serial 
killers do passado de Shadyside 
que despertam dos mortos. 
Entre morrerem às mãos de um 
tarado ou salvarem a sua pele, 
os destemidos jovens decidem 
explorar os segredos da maldição 
de Sarah Fier, uma mulher 
condenada à morte no século XVII 
que se julga ter a comunidade 
amaldiçoada com o seu encanto. O 
primeiro filme é um bom arranque 
da série, os jovens actores são 
muito expressivos e o terror e 
alguns momentos de humor e 
romance amenizam o ambiente 
de alta tensão. O filme demora a 
arrancar mas quando o inferno 

deflagra é uma viagem alucinante.

Em «Rua do Medo – Parte 2: 
1978», os jovens heróis da 1.ª 
Parte encontram Ziggy (Gillian 
Jacobs), a única pessoa que 
sobreviveu a um massacre num 
campo de férias em 1978 e que 
pode ter o segredo para pôr fim à 
maldição. O filme faz um flashback 
aos anos 70 numa atmosfera de 
rivalidades mesquinhas entre 
crianças das duas localidades 
vizinhas no acampamento de 
férias. As hormonas estão aos 
saltos e entre os comprimidos, 
charros e o rock, descobrimos 
mais pormenores da mitologia de 
Sarah Fier. A maldição torna-se 
uma realidade com um adolescente 
possuído que entra numa espiral 
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de terror com um machado na 
mão. É o melhor dos três capítulos, 
o mais articulado e que sobrevive 
a solo, é uma cápsula temporal 
na recriação da era com boas 
interpretações no elenco (destaque 
para Ryan Simpkins no papel de 
Alice). 

Em «Rua do Medo – Parte 3: 
1666», Deena encarna Sarah Fier 
quando viaja até ao passado para 
descobrir o mistério por detrás 
da maldição, um interessante 
veículo narrativo que será útil no 
fecho dos acontecimentos. A acção 
desenrola-se na comunidade de 
Union, que precede Sunnyvale e 
Shadyside; o local está situado 
onde em 1978 se desenrolará 
o acampamento de férias e 
entendemos as várias correlações 
entre os lugares e as linhagens. É 
o capítulo mais intimista da série, 
ligeiramente menos violento, 
mas é o mais austero em termos 

de emoções. O romance entre 
duas mulheres na comunidade 
protestante transforma-se 
numa caça às bruxas perante 
a ignorância e a intolerância 
humana – o maior de todos os 
males. No filme é descodificada 
toda a maldição. No último 
terço da Parte 3 regressamos a 
1994 para a grande conclusão da 
trilogia. 
 
É injusto comparar os três filmes 
da série, estes funcionam muito 
melhor como um todo, com vários 
cruzamentos das narrativas nos 
diferentes saltos temporais. O 
filme que está próximo desta 
trilogia é «Scream», com a sua 
postura de desconstrução do 
mito. Em Rua do Medo, além 
da atitude perante o medo, é o 
espírito dos adolescentes que faz 
a diferença perante a violência 
e a morte predestinada devido 
às suas escolhas e origens 

socioeconómicas (numa alegoria 
interessantíssima onde os ricos 
sacrificam os pobres). É também 
o relato pessoal de amor contra o 
terror que sai totalmente vencedor 
desta trilogia. É simpático 
quando os criadores respeitam a 
inteligência dos espectadores sem 
o recurso a argumentos para picar 
o ponto – este era o meu maior 
receio quando encetei a minha 
viagem à Rua do Medo. Além da 
realizadora e co-argumentista 
nos três filmes ter reinventado as 
histórias de R.L. Stine ela soube 
dosear o terror com o mistério, a 
amizade e o amor. Destaque final 
para a poderosa banda-sonora nos 
três filmes e a música de Marco 
Beltrami, o mesmo compositor do 
clássico «Scream».  Rua do Medo 
é uma trilogia que nos agarra ao 
ecrã.
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Com cerimónia marcada para 
a madrugada de dia 20 de 
setembro em Portugal, os 
73.º Primetime Emmy Awards 
podem coroar os principais 
estreantes do último ano, 
marcado sobretudo pelas 
condicionantes da pandemia.
SARA QUELHAS
 
Pai e filha, lado a lado, Ron e 
Jasmine Cephas Jones – mais 
conhecidos por «This is Us» e 
«Hamilton», respetivamente 
– foram os responsáveis por 
dar a conhecer, no passado dia 
13 de julho, os nomeados aos 
Emmy Awards. Se Jasmine não 
conseguiu disfarçar a emoção 
com as indicações amealhadas 

por «Hamilton», o musical de 
sucesso da Broadway cuja gravação 
teve estreia no Disney+, foram 
as estreantes «Ted Lasso» e 
«Lovecraft Country» a provocar as 
principais surpresas. 

Um ano depois da consagração 
de «Schitt’s Creek», então em 
jeito de despedida, será ano de 
vitórias para as séries indicadas 
pela primeira vez? Na comédia, 
antecipa-se já um possível 
confronto: será a novata «Ted 
Lasso» capaz de estragar o “adeus” 
de «O Método de Kominsky»? 
E no drama, onde pode vencer 
«Lovecraft Country», uma série 
já cancelada após apenas uma 
temporada? 

EMMYS 2021
OS PRINCIPAIS DESTAQUES A SABER
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Para assegurar que todos estão 
prontos para a cerimónia de 
setembro, a METROPOLIS 
preparou os 10 principais 
destaques que devem saber sobre 
os próximos Emmys.

1. HBO vs. Netflix
Têm sido anos competitivos 
para as principais referências do 
streaming mundial. Se, em 2018, 
a Netflix fez história ao destronar 
a HBO – que era a mais nomeada 
há 18 anos consecutivos –, no ano 
seguinte o pódio voltou a inverter-
se. Já em 2020, não houve dúvidas: 
a Netflix somou 160 nomeações e a 
HBO ficou longe, com 107. Um ano 
depois, nova troca na liderança, 

mas desta vez bem mais renhida. 
A HBO, com a ajuda da HBO Max, 
totalizou 130 nomeações, apenas 
mais uma do que a Netflix. Uma 
coisa é certa: a Netflix pode causar 
estragos, mas a HBO promete 
dar uma boa luta. E atenção, 
não se esqueçam do Disney+… 
Após a estreia em 2020 com 19 
indicações, o streaming conseguiu 
71. Mais tímido, o Apple TV+ 
passou de 18 no primeiro ano para 
35, muito graças a «Ted Lasso».

2. as séries mais nomeadas
Ainda que quantidade nem sempre 
seja sinal de qualidade – ou seja, 
se reflita em prémios –, a verdade 
é que há um conjunto de séries 
que surgem bem destacadas para 

somar algumas estatuetas. Vamos 
à lista. 

The Crown, Netflix, Drama — 24 
The Mandalorian, Disney+, Drama 
— 24
Wandavision, Disney+, Série 
Limitada — 23
The Handmaid's Tale, Hulu/NOS 
Play, Drama — 21
Saturday Night Live, NBC, 
Comédia — 21
Ted Lasso, Apple TV+, Comédia — 
20
Lovecraft Country, HBO, Drama 
— 18
The Queen's Gambit, Netflix, Série 
Limitada — 18
Mare of Easttown, HBO, Série 
Limitada — 16F
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3.série mais nomeada da 
hbo… já foi cancelada
Duas das séries mais fortes da 
HBO em 2020, «The Outsider» 
e «Lovecraft Country», não 
tiveram direito a bilhete de volta. 
Ainda que com margem para 
progredirem na narrativa, as 
apostas sobrenaturais do streaming 
foram canceladas depois de apenas 
uma temporada. Naturalmente, 
as 18 nomeações alcançadas por 
«Lovecraft Country» causaram 
alguma surpresa, mas acabaram 
por trazer justiça à única 
candidata que a HBO apresenta 
na categoria de melhor série de 
drama. Destaque também para as 
indicações de Jonathan Majors e 
Jurnee Smollett entre os atores 
principais, bem como para a 
presença de Michael K. Williams e 
Aunjanue Ellis nos secundários. 

4. ted Lasso tem 20 
nomeações
A apenas quatro nomeações das 
mais indicadas, «The Crown» e «The 
Mandalorian», a comédia idealizada 
por Jason Sudeikis e companhia 
conseguiu umas surpreendentes 
20 nomeações. A aposta estreante 
ultrapassa assim as 19 de «Glee» 
em 2009, fazendo história como a 
novata mais nomeada de sempre, 
pelo que poderá fazer “estragos” na 
cerimónia de setembro. O sucesso 
da Apple TV+ estava luta pelos 
principais prémios do género de 
comédia: melhor série; melhor ator 
(Sudeikis); melhor ator secundário 
(Brett Goldstein, Brendan Hunt, 
Nick Mohammed e Jeremy Swift); 
melhor atriz secundária (Hannah 
Waddingham e Juno Temple); além 
de três indicações por realização e 
duas por argumento.

5. Allison Janney pode 
despedir-se com um bang
Se, aquando da divulgação do 
nome da vencedora da categoria 
de Melhor Atriz em Comédia, se 
ouvir o nome de Allison Janney, 
há um recorde igualado. Se a atriz, 
que tem acumulado conquistas 
nas últimas duas décadas, for 
premiada pela última temporada 
de «Mom», junta-se a Cloris 
Leachman e Julia Louis-Dreyfus, 
ambas com oito vitórias, como 
uma das mulheres mais premiadas 
de sempre nos Emmys. Allison 
não era nomeada pela série desde 
2018, pelo que ainda não é certo 
se vai ter direito a presente de 
despedida, ou se vai ter de tentar 
outra vez para fazer história.

F
O

T
O

: ©
 S

O
P

H
IE

 M
U

T
E

V
E

L
IA

N

 88 METROPOLIS SETEMBRO 2021



6. duelo individual em 
«Hamilton»
Depois de “limpar” os Tonnys 
na sua chegada à Broadway, 
«Hamilton» garantiu uma série 
de nomeações graças à chegada 
da gravação da performance ao 
streaming do Disney+. Leslie 
Odom Jr. e Lin-Manuel Miranda 
competem pela estatueta de Melhor 
Ator em Série Limitada, Antologia 
ou Filme; Anthony Ramos, Daveed 
Diggs e Jonathan Groff estão entre 
os Atores Secundários; Phillipa 
Soo e Renée Elise Goldsberry nas 
Atrizes Secundárias; e o próprio 
musical concorre na categoria 
principal de Melhor Série Limitada, 
Antologia ou Filme. Competição 
entre velhos conhecidos, os Emmys 
escondem ainda uma curiosidade 
extra. Se Renée vencer o Emmy, 
apanha Lin-Miranda na corrida 
ao prestigiado EGOT (vitória nos 

Emmys, Grammys, Óscares e 
Tonys): fica a faltar o Óscar aos dois 
para completarem o ramalhete. 

7. netflix ganha emmy de 
melhor guarda-roupa de 
época
Não, não estamos a recorrer a 
nenhuma bola de Cristal. A Netflix 
compete sozinha na categoria e 
já sabe que a vitória fica em casa. 
A dúvida, agora, é quem ganha: 
«Bridgerton», «Gambito de Dama», 
«Halston», «Ratched» e «The 
Crown» são as séries nomeadas. 

8. quibi durou pouco, mas 
ainda pode ter alegrias
O serviço de streaming Quibi não 
durou muito, mas ainda pode 
vencer depois do cancelamento. 
Embora alguns dos seus programas 
tenham agora nova casa, como 
«Reno 911», se saírem vencedores 

os créditos vão mesmo para o 
Quibi.
9.covid-19 alterou 
nomeações expectáveis 
Como sabemos, a pandemia de 
Covid-19 atrasou a produção de 
diversas séries, empurrando-
as para a frente no calendário 
e colocando-as, assim, fora 
da corrida aos Emmys deste 
ano. Falamos de casos como 
«Succession», «Ozark», «Killing 
Eve» e «Stranger Things», entre 
outros. Quem agradece são as 
novas séries, que têm assim 
oportunidade de brilhar – mas 
nunca saberemos se seriam 
nomeadas ou não mesmo com uma 
competição mais forte…

10. as principais snubs
Comentar ausências ou “roubos” 
claros dos Emmys é sempre 
subjetivo, bem sabemos, mas 

 89METROPOLIS SETEMBRO 2021



mesmo assim arriscamos listar as 
10 faltas mais notadas:
Joel Edgerton, The Underground 
Railroad
Thuso Mbedu, The Underground 
Railroad
Marielle Heller, Gambito de Dama
Antony Starr, The Boys
Kathleen Turner, O Método 
Kominsky
Ethan Hawke, The Good Lord Bird
Renée Elise Goldsberry, Girls5Eva
Jane Levy, Zoey’s Extraordinary 
Playlist
Small Axe
It’s a Sin

AS ESCOLHAS DA METROPOLIS
Drama
Melhor Série: Lovecraft Country
Melhor Ator: Sterling K. Brown, 
This Is Us

Melhor Atriz: Elisabeth Moss, 
The Handmaid’s Tale
Melhor Ator Secundário: 
Michael K. Williams, Lovecraft 
Country
Melhor Atriz Secundária: 
Madeline Brewer, The Handmaid’s 
Tale
Melhor Ator Convidado: Carl 
Weathers, The Mandalorian
Melhor Atriz Convidada: Sophie 
Okonedo, Ratched

Comédia
Melhor Série: Ted Lasso
Melhor Ator: Jason Sudeikis, Ted 
Lasso
Melhor Atriz: Kaley Cuoco, The 
Flight Attendant
Melhor Ator Secundário: Paul 
Reiser, O Método Kominsjy
Melhor Atriz Secundária: 

Hannah Waddingham, Ted Lasso
Melhor Ator Convidado: Dan 
Levy, Saturday Night Love
Melhor Atriz Convidada: Maya 
Rudolph, Saturday Night Love

Série Limitada, Antologia ou 
Filme para TV
Melhor Minissérie: I May 
Destroy You, HBO
Melhor Ator: Hugh Grant, The 
Undoing
Melhor Atriz: Kate Winslet, 
Mare of Easttown
Melhor Ator Secundário: Evan 
Peters, Mare of Easttown
Melhor Atriz Secundária: 
Kathryn Hahn, WandaVision
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O mundo das séries está ao rubro e são muitas 
as estreias a não perder no streaming e na 
TV. De forma regular no site da Metropolis 
e mensalmente na revista, acompanhe as 
séries que marcam a vida seriólica. Destaque 
nesta edição «La Casa de Papel», «Truth Be 
Told» e «The Walking Dead», entre outras. 
SARA QUELHAS
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REVIEWS



O fim começa agora. A Netflix 
lança hoje, 3, a primeira parte 
da quinta e última temporada 
de «La Casa de Papel», que co-
nhecerá o desfecho derradeiro 
a 3 de dezembro. A Metropolis 
viu dois episódios em primeira 
mão. SARA QUELHAS

Quando, a certa altura, uma cover 
de “Friday I’m in Love” começa a 
entoar e as personagens, de maca-
cão vermelho e camisolas pretas, 
ficam alinhadas e comunicam sem 
palavras, há uma sensação arrasa-
dora a despedida – já não podemos 
mais negá-lo. Algo estranho, aten-
dendo que esta cena acontece logo 

LA CASA DE PAPEL: SERÁ MESMO O FIM DA ESTRADA? - NETFLIX

no arranque da quinta tempora-
da e a series finale ainda tarda uns 
meses. A última temporada de «La 
Casa de Papel», que totaliza 10 epi-
sódios, foi dividida em duas partes 
de cinco, com o conjunto final a cair 
no streaming da Netflix a 3 de de-
zembro.

No final da quarta temporada, Lis-
boa (Itziar Ituño) foi resgatada no 
âmbito da missão Paris e introduzi-
da no Banco de Espanha; mas a fase 
de euforia durou pouco, já que Ali-
cia Sierra (Najwa Nimri) encontrou 
o esconderijo do Professor (Álvaro 
Morte) e parece tê-lo encurralado. 
O homem dos mil planos nada pode 

fazer, na altura em que a equipa 
mais precisa dele: em desespero, 
ainda que numa atitude antecipada 
pelo Professor, Tamayo (Fernando 
Cayo) chamou o Exército para levar 
de vencida os assaltantes de uma 
vez por todas. Como se isso não 
bastasse, os reféns parecem estar 
mais descontentes do que nunca, 
e Arturo (Enrique Arce) cada vez 
mais alucinado. E, no meio disto 
tudo, será que Gandía (José Manuel 
Poga) consegue sair com vida?

As tensões estão ao rubro, e é assim 
que os fãs de «La Casa de Papel» 
gostam da série. Tudo pode acon-
tecer e, com todas as personagens 
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LA CASA DE PAPEL: SERÁ MESMO O FIM DA ESTRADA? - NETFLIX

pressionadas e sem planos decla-
rados, o descontrolo é evidente. 
Será este “O Fim da Estrada”? O 
título do episódio de regresso traça 
o mote dos primeiros acontecimen-
tos, onde tudo parece perdido. Com 
ataques de todos os lados, a fuga 
de Tóquio (Úrsula Corberó), Den-
ver (Jaime Lorente) e companhia é 
cada vez mais uma miragem, ainda 
que, na ficção, se desconfie sempre 
que, de uma maneira ou de outra, 
os “heróis” vão sair vitoriosos. 
Ao mesmo tempo, mantém-se a 
storyline cruzada (e quase silencio-
sa) do contexto mediático e popular 
dos assaltantes, com a população a 
mostrar o seu apoio, tal como acon-

tecia no filme dos anos 70 «Um Dia 
de Cão» (1975).

O hype em torno da série tornou-se 
uma história non grata para alguns 
seriólicos, mas segurou definiti-
vamente a atenção de milhões por 
todo o mundo. Cada lançamento 
é um verdadeiro acontecimento, e 
não é preciso muito marketing ou 
opiniões para garantir maratonas 
massivas este fim de semana.

Um dos maiores sucessos da Net-
flix, «La Casa de Papel» repete a fór-
mula de outras temporadas, ainda 
que desta feita pareça enveredar 
por caminhos mais desconhecidos. 

Muitas personagens populares 
estão em risco, o Exército mostra-
se bem menos cauteloso do que 
os agentes habituais e não é certo 
qual o rumo derradeiro que o cria-
dor Álex Pina quer dar à sua his-
tória. Ainda assim, a possibilidade 
constante de um twist impactante, 
como uma morte ou um contragol-
pe, é desconfortável para audiência, 
ao mesmo tempo que torna a narra-
tiva mais viciante. Um truque sim-
ples mas eficaz, que contribuiu para 
que a série espanhola se tornasse 
um verdadeiro fenómeno global.
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A 11.ª e última temporada de 
«The Walking Dead» estreou na 
FOX Portugal. A METROPOLIS já 
viu os dois primeiros episódios 
da nova season – fique a saber o 
que temos a dizer sobre este re-
gresso com sabor a despedida. 
SQ

Sempre falei com grandes fãs de 
«The Walking Dead» que, mesmo 
nas temporadas mais criticadas, 
nunca desarmaram. A sua justifi-
cação era simples: no final de cada 
episódio havia sempre um twist 
que os agarrava ao ecrã na semana 

THE WALKING DEAD 11: A FÓRMULA AINDA RESULTA - FOX PORTUGAL

seguinte, e assim sucessivamente. 
Nem o desaparecimento de perso-
nagens super populares prejudicou 
o trajeto bem-sucedido da série, a 
quem muito se deve, aliás, o boom 
de apostas relacionadas com a temá-
tica zombie na última década. Um 
verdadeiro império do mundo tele-
visivo moderno, associado também 
às comics, «The Walking Dead» vem 
provar, no regresso, que ainda não 
perdeu o jeito.

Os dois primeiros episódios funcio-
nam como uma premiere dividida 
em duas partes [Acheron: Part I e 

Acheron: Part II], que posiciona o 
núcleo central – não necessariamen-
te no mesmo local – e apresenta as 
principais forças que vão ter de en-
frentar. E não, não estamos a falar 
apenas de walkers. Um dos grandes 
obstáculos, aliás, nem tem rosto: a 
comunidade de Alexandria não tem 
capacidade de alimentar nem prote-
ger os seus, pelo que Maggie (Lauren 
Cohan), Daryl (Norman Reedus), 
Gabriel (Seth Gilliam) e Negan (Je-
ffrey Dean Morgan), entre outros, 
partem numa missão possivelmente 
suicida para recolher mantimentos. 
Esta decisão é o primeiro passo para 
o caos, e uma coisa é certa, como 
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THE WALKING DEAD 11: A FÓRMULA AINDA RESULTA - FOX PORTUGAL

bem sabemos, nem todos sairão dali 
com vida.

Com cenas de ação bem concebi-
das e intensas, o regresso de «The 
Walking Dead» é pautado por muita 
tensão, golpes arriscados e até al-
gum drama. As situações de build up 
são também igualmente competen-
tes, com o argumento a aumentar 
progressivamente de intensidade, 
até ao ponto em que os walkers, ou 
outra ameaça, enfrentam os nossos 
heróis. Além disso, os momentos de 
confronto não são apenas com o ex-
terior…

Outro dos pontos em evidência na 
11.ª temporada vem diretamen-
te das comics e da season anterior: 
o grupo de “stormtroopers” [com 
roupas idênticas às míticas perso-
nagens da saga Star Wars]. Além da 
série, também as comics nos aju-
dam a perceber qual o papel destas 
personagens no puzzle que é «The 
Walking Dead». Estes elementos 
inserem-se numa comunidade, no-
meadamente na sua defesa; a Com-
monwealth é um grupo de cidades 
comandadas por um governador 
e com um exército de “stormtroo-
pers”, e vai ganhar uma importância 
determinante na narrativa. Mas há 

mais grupos à espreita…

Mais uma vez, a principal imagem 
de marca que fica destes dois episó-
dios é o facto de um acontecimento 
de rotura no final de cada um au-
mentar a curiosidade em relação ao 
próximo. Um jogo que os fãs de «The 
Walking Dead» se habituaram a jo-
gar há vários anos.
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Chegou ao Apple TV+ a segunda 
temporada de «Truth Be Told». 
A METROPOLIS teve acesso ante-
cipado aos novos episódios, que 
juntam ao elenco estrelado por 
Octavia Spencer nomes como 
Kate Hudson e David Lyons. SQ
 
Podcasts de true crime como «Se-
rial», «In The Dark» e «My Favori-
te Murder» têm sido verdadeiros 
fenómenos de popularidade um 
pouco por todo o mundo. O primei-
ro motivou, aliás, uma adaptação a 
documentário pela HBO («The Case 
Against Adnan Syed»), enquanto a 

TRUTH BE TOLD: O OUTRO LADO DOS PODCASTS DE TRUE CRIME - APPLE TV+

Netflix tem consolidado o seu catá-
logo nesta temática, com sucessos 
como «Making a Murderer» ou «The 
Staircase». O streaming não quer 
passar ao lado desta tendência e, 
também por isso, em 2019 o Apple 
TV+ lançou «Truth be Told», criada 
por Nichelle D. Tramble. Embora 
tenha uma veia ficcional, a série 
centra-se em Poppy Parnell (Oc-
tavia Spencer), uma jornalista que 
agora se dedica a um podcast regu-
lar chamado Reconsidered.

Na primeira temporada, Poppy foi 
até às últimas instâncias para ino-
centar Warren Cave (Aaron Paul), 

que tinha ajudado a sentenciar com 
um trabalho de investigação anos 
antes. No regresso, o caso promete 
ser bem mais pessoal: Kate Hudson 
é Micah Keith, uma grande amiga 
de Poppy, que tem feito fortuna 
depois do êxito de um livro onde 
relatava a sua experiência de (so-
bre) viver na rua. Numa posição 
financeira bem mais confortável, e 
também uma celebridade-sensação 
e palestrante, Micah é responsável 
por uma fundação de contornos 
nem sempre claros.

De regresso juntamente com o ma-
rido Joshua (Jason O’Mara) para 
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TRUTH BE TOLD: O OUTRO LADO DOS PODCASTS DE TRUE CRIME - APPLE TV+

um mega evento, depressa perce-
bemos que algo muito estranho se 
passa entre os Keith. Enquanto Po-
ppy se move pelos novos caminhos 
que se apresentam nesta segunda 
temporada, as personagens vão-se 
revelando como peças de um puzzle 
a completar ao longo de 10 episó-
dios. Já sabemos que, em «Truth be 
Told», nada é o que parece e não há 
inocentes absolutos no arranque do 
campeonato. Nem mesmo Micah.

Quando um novo crime se desenha 
e motiva mais uma season do po-
dcast de Poppy, a protagonista vai 
ter de perceber até será capaz de 

ir pela sua ética profissional e pela 
sua amizade com Micah. A narra-
tiva é um verdadeiro confronto de 
titãs, que tem como principais re-
ferências Octavia Spencer e Kate 
Hudson. Mas não só. Estamos a fa-
lar de um elenco que conta com fi-
guras como Ron Cephas Jones, Tra-
cie Thoms, Mekhi Phifer, Michael 
Beach, Haneefah Wood e Alona Tal, 
entre outros.

É inevitável dizer que o elenco é a 
sua principal força, mas o argu-
mento entusiasmante, bem ritma-
do e intervalado por gravações do 
suposto podcast, mantém o inte-

resse da audiência. Além disso, as 
personagens centrais não são es-
tanques e envolvem-se em linhas 
secundárias da ação, mostram ou-
tros lados da sua personalidade e 
revelam-se, sem dependerem ape-
nas da intervenção de Poppy. Já 
esta, muito bem concebida por Oc-
tavia Spencer, continua a assumir 
um papel ativo na resolução dos ca-
sos, com diálogos bastante fortes (e 
credíveis) com as personagens que 
vão surgindo. Também o mistério é 
bem desenvolvido e tem a capacida-
de de surpreender.
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STARGIRL: PROCURAM-SE INIMIGOS PARA RELAÇÃO SÉRIA - HBO PORTUGAL

A HBO Portugal estreou a se-
gunda temporada de «Stargirl». 
Depois do grande confronto da 
primeira temporada, Courtney 
e a JSA procuram o seu lugar 
numa sociedade que pode não 
precisar deles. SQ

Em “Summer School”, o título da 
segunda temporada de «Stargirl», 
Courtney (Brec Bassinger) está de-
terminada a encontrar uma nova 
razão para vestir o fato de Star-
girl e, assim, manter a segurança 
de todos. O seu gesto, embora al-
truísta, não convence totalmente 
os companheiros da Sociedade da 

Justiça da América. Convencidos 
(aparentemente) que já não têm no-
vos inimigos para enfrentar, Beth 
(Anjelika Washington), Yolanda 
(Yvette Monreal) e Rick (Cameron 
Gellman) tentam levar Courtney e 
a aliviar a sua obsessão com as vi-
gias. No entanto, sabemos que es-
tas séries não existem sem um lon-
go leque de adversários.

O próximo tem levantado bastante 
curiosidade: The Shade (Jonathan 
Cake) – conhecido em Portugal 
como Penumbra ou Sombra – será, 
à partida, o principal antagonista 
do grupo na nova temporada. O seu 
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STARGIRL: PROCURAM-SE INIMIGOS PARA RELAÇÃO SÉRIA - HBO PORTUGAL

principal poder, tal como o nome 
indica, está relacionado com as 
sombras, algo que o torna especial-
mente imprevisível. Mas fica desde 
já o aviso: não vem sozinho. Eclipso 
(Nick E. Tarabay) é outro dos peri-
gos a deter.

Bem sabemos que o canal CW (com 
Greg Berlanti) tem criado algumas 
das séries de super-heróis mais 
bem-sucedidas dos últimos anos, 
como «Arrow» ou «Flash», pelo 
menos nas camadas mais jovens. 
Sem surpresas, «Stargirl» recupe-
ra várias fórmulas de sucesso para 
conquistar, de novo, a audiência, e 

tem também a capacidade de sur-
preender e criar linhas secundá-
rias de interesse, nomeadamente a 
que envolve a personagem de Joel 
McHale. Com um ritmo vibrante e 
cool, a par de uma tensão que che-
ga a ser quase cómica e a funcionar 
como estereótipo, tem a capacidade 
de apelar aos fãs de séries do género 
no seu jeito despreocupado.

Ao elenco jovem e “acelerado”, jun-
ta-se um elenco adulto de créditos 
firmados, como Amy Smart, Luke 
Wilson, o já mencionado McHale e 
John Wesley Shipp, entre outros.
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Um trio de fãs de podcasts de 
true crime decide criar o seu 
próprio programa quando um 
dos seus vizinhos aparece mor-
to. «Homicídios ao Domicílio» 
é o novo original do Star/Hulu, 
disponível no Disney+ Portugal. 
A Metropolis já assistiu aos pri-
meiros oito episódios e levanta 
um pouco o “véu”. SQ

E se Sting tiver assassinado um vizi-
nho no (ficcional) edifício Arconia, 
em Nova Iorque? Em «Homicídios 
ao Domicílio» todos os moradores 
são suspeitos, e nem o cantor me-
ga-famoso – que faz de si próprio na 

HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO: MORTE EM PRÉDIO DE NY VIRA PODCAST - DISNEY+

trama – pode ser descartado. Uma 
coisa é certa: os podcasts de true cri-
me atraem multidões, mas ninguém 
quer ser o protagonista de um deles.

Ao longo dos últimos anos, os po-
dcasts sobre crimes reais têm ca-
tivado largas audiências – ainda 
recentemente o mencionámos, na 
sequência da estreia da T2 de «Truth 
Be Told», da Apple TV+ –, e é dessa 
alavancagem que surge «Homicí-
dios ao Domicílio», uma das comé-
dias mais improváveis deste verão. 
Quem diria que a série [original-
mente titulada «Only Murders in 
the Building», tal como o podcast] 

iria juntar o trio Steve Martin, Mar-
tin Short e Selena Gomez no ecrã. 
Se a dupla tem feito história no ci-
nema («O Pai da Noiva», «À Dúzia é 
Mais Barato», etc.) e não só, numa 
parceria bastante frutífera, a adição 
da artista aos atores consagrados é 
tudo menos esperada. O que é, aliás, 
parte do interesse da narrativa, 
onde uma jovem forma uma equipa 
inesperada com um ator (a viver ain-
da do sucesso de uma série antiga, 
Brazzos) e um diretor de musicais 
extravagante.

Tudo porque os três vizinhos do 
Arconia, até então desconhecidos, 
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partilham o gosto comum pelo po-
dcast de sucesso da personagem 
interpretada por Tina Fey. Quando 
um vizinho antissocial é encontra-
do sem vida e a polícia fecha o caso 
como suicídio, a equipa decide in-
vestigar e, ao mesmo tempo, lançar 
um podcast – tornando do hobbie 
um assunto sério. Em termos de 
história, o trio funciona muito bem, 
com cada um dos protagonistas a 
ter força de forma individual e uma 
backstory que desperta o interesse 
da audiência; além de promoverem 
diálogos tendencialmente cómicos, 
nomeadamente quando tentam re-
petir os gags habituais destes pro-

gramas áudio.

Toda a temática “pede” clichés, e 
eles estão lá. No entanto, estes fun-
cionam como motor da ação, puxan-
do pela primeira vez os obcecados 
dos podcasts de true crime para o 
centro das atenções. À experiên-
cia de Steve Martin e Martin Short 
(Charles e Oliver, respetivamente) 
junta-se o toque quase inocente 
de Selena Gomez, que conta com 
uma passagem de relevo por séries 
Disney e vários filmes, que resulta 
bastante bem com a “sua” Mabel. 
As reações exageradas, os aconteci-
mentos empolados e a falta de jeito 

geral dos interlocutores contribuem 
para a composição caricatural de 
«Homicídios ao Domicílio» que, não 
obstante, entrega um mistério forte 
e repleto de twists.

Todavia, nem tudo é brincadeira na 
nova aposta do streaming Disney+. 
Sem revelarmos demasiado, há que 
elogiar o episódio 6. Cada premissa 
é lançada por uma personagem di-
ferente, conhecida ou não pela au-
diência, e a experiência no episódio 
em causa é inesperada e, em certa 
medida, desconfortável e impactan-
te. A ver.

Com um total de 10 episódios, «Ho-
micídios ao Domicílio» divide bem a 
sua narrativa, de modo a acelerar e 
travar sempre que tem necessidade 
de relançar o mistério. Caso estivés-
semos perante um drama, o ideal 
seria uma narrativa mais curta e 
fechada, a fim de não perder o inte-
resse do espectador. Mas atendendo 
ao lado de comédia e clichés, a série 
tem assim mais tempo e disponibili-
dade para “cavalgar” cada recanto da 
jornada dos podcasters, sobretudo 
de quem ouve. Entre teorias, suspei-
tos improváveis e muita antecipação 
em relação ao próximo episódio, 
quem ouve true crime sabe como é 
angustiante não saber o que aconte-
ce a seguir… e é com essa curiosida-
de já intrínseca que «Homicídios ao 
Domicílio» se diverte.

Esta é uma criação de John Hof-
fman e Steve Martin. O elenco conta 
ainda com Amy Ryan, Nathan Lane, 
Aaron Dominguez, Julian Cihi, 
Ryan Broussard e James Caverly, 
entre outros. 
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Estreou no Amazon Prime Vi-
deo, em Portugal, a mais re-
cente aposta da dupla Nico-
le Kidman e David E. Kelley: 
«Nine Perfect Strangers». Ins-
pirada por uma obra de Liane 
Moriarty, tal como «Big Little 
Lies», a série retrata a expe-
riência de nove pessoas numa 
health retreat [retiro de saú-
de]. SQ
 
Depois de assistir aos primeiros 
seis episódios de «Nine Perfect 
Strangers», há uma vontade in-
trínseca de ver mais e saber o que 
vem a seguir. Num dos momentos 

NINE PERFECT STRANGERS: A HETEROGENEIDADE DA DOR - AMAZON PRIME VIDEO

de pausa do press day em que a 
Metropolis participou [e cujas en-
trevistas serão publicadas na edi-
ção de setembro], uma jornalista 
espanhola dizia: “preciso muito 
de saber o que vai acontecer a se-
guir”. Sobretudo porque David E. 
Kelley e companhia nos deixaram 
fora da nossa zona de conforto. 
Apesar de ter lido o livro que ins-
pirou a série, da autoria de Liane 
Moriarty, não consigo desvendar 
para onde caminha «Nine Perfect 
Strangers»: esta tem uma iden-
tidade independente e os perso-
nagens, tão familiares no papel, 

ganham novos contornos, novos 
obstáculos e tornam-se impre-
visíveis. Podem ir para qualquer 
lado e fazer qualquer coisa.

O início da série remete-nos para 
«Big Little Lies»: a música intro-
dutória, as personagens apresen-
tadas no seu carro. Há uma sensa-
ção de que estamos de volta a um 
sítio que conhecemos bem, mas 
isso esfuma-se rapidamente pela 
lente de Jonathan Levine. O rea-
lizador aposta numa visão conce-
tual e sensorial, muito focada nos 
pormenores do comportamento 
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das personagens e nas suas rea-
ções, mesmo que silenciosas. O 
diálogo, ainda que importante, é 
muitas vezes engolido pela imen-
sidão da Natureza e das distra-
ções que pululam o universo que 
se apresenta a estas nove pessoas 
“estranhas”, mas não totalmente.

Há a família de Napoleon (Mi-
chael Shannon), Zoe (Grace Van 
Patten) e Heather (Asher Ked-
die), o casal Ben (Melvin Gregg) 
e Jessica (Samara Weaving); além 
dos solitários: a escritora fracas-
sada Frances (Melissa McCarthy), 

Tony (Bobby Cannavale), Lars 
(Luke Evans) e Carmel (Regina 
Hall). Lars é a personagem que 
muda mais drasticamente em re-
lação ao livro, pelo menos inicial-
mente, assumindo o papel de um 
jornalista que quer desmascarar 
a Tranquillum House (no livro é 
um advogado). Também a backs-
tory de Masha (Nicole Kidman), 
a misteriosa gerente do espaço, é 
consideravelmente diferente.

O elenco principal fica completo 
com Yao (Manny Jacinto) e Deli-
lah (Tiffany Boone), além da par-

ticipação hilariante do marido de 
Melissa McCarthy, Ben Falcone.

Uma coisa é certa: o livro tal como 
estava escrito, sobretudo com o 
período obrigatório de silêncio 
dos clientes, não era televisivo o 
suficiente. Além disso, a comple-
xa viagem espiritual dos nove, 
ainda que com uma boa dose de 
intriga e revelações à mistura, 
não tinha força suficiente para 
conquistar a audiência seriólica. 
Logo, por mais que teimosamente 
se diga que o livro é sempre me-
lhor que a sua adaptação, ou que 
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esta nem sempre lhe faz justiça, 
a verdade é que «Nine Perfect 
Strangers» só poderia existir por 
conta própria. Sem amarras aos 
pressupostos de Liane Moriarty 
e sem uma abordagem excessi-
vamente literária da ação: ainda 
que David E. Kelley possa falhar 
pelos riscos que correu, ninguém 
o pode acusar de não ter tentado. 
Resta saber se o final é compe-
tente e o “crime” compensa.

«Nine Perfect Strangers» não é 
apenas mistério corrido e orgâ-
nico, é agora um mistério a sério. 

Há emails anónimos, ameaças 
contínuas e segredos das per-
sonagens que trocam completa-
mente as voltas a quem, como 
eu, optou por ler o livro. Todas 
as personagens despertam ideias 
preconcebidas na audiência, mas 
a sua ambiguidade permite mu-
danças inesperadas que alimen-
tam o ritmo narrativo, mantendo 
o interesse e o mistério durante 
mais tempo. No fundo, todas as 
personagens precisam de ajuda 
e isso justifica porque ali estão, 
mas, ao mesmo tempo, nenhuma 
revela totalmente os seus reais 

objetivos. E, mesmo nos momen-
tos de comédia, o argumento es-
conde algumas das suas maiores 
verdades. Mais uma vez, e assim 
como são desafiadas as persona-
gens, é preciso escapar às distra-
ções da realização.

Naturalmente, não vou desven-
dar os segredos básicos da Tran-
quillum House que, não obstante, 
não são escondidos durante mui-
to tempo. Ainda assim, o princi-
pal destaque é Nicole Kidman: a 
atriz apresenta-se numa figura 
“estranha” e até quase desconfor-
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tável que, apesar da sua aparente 
calma, solta a espaços uma natu-
reza mais impulsiva e alucinada; 
que certamente terá implicações 
no futuro da ação. O seu look está 
tão diferente do habitual que os 
próprios colegas apenas a conhe-
ceram como “Masha”, na primeira 
cena de grupo que surge na série, 
para que as suas reações fossem 
tão naturais quanto possível.

Já em relação à crítica social pre-
sente na série, ela está lá, mas 
não açambarca a história que 
quer contar. Até certo ponto, to-

aquele que vivemos há mais de 
um ano, é importante falar de 
saúde mental.

dos os intervenientes são este-
reótipos de alguém: a influencer 
que vive das aparências, o novo 
rico desajeitado, o desportista 
arrumado e amargo, a escritora 
que não sabe aceitar as críticas, 
a família em luto, o amor no meio 
da confusão. O cliché surge e des-
constrói-se – existe, mas há vida 
para lá dele. Com um argumento 
competente e um elenco do me-
lhor que se tem visto em televi-
são nos últimos meses, «Nine 
Perfect Strangers» embeleza a 
capa para nos conquistar pelo seu 
conteúdo. E, num momento como 
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“é uma 
ótima história 

[...] e tem um elenco 
impressionante.”

De sensação da Internet a 
marido de influencer na ficção. 
A Metropolis esteve à conversa, 
em exclusivo, com Melvin 
Gregg [foto], o “Ben” de «Nine 
Perfect Strangers», 
já disponível no 
catálogo da 
Amazon Prime 
Video PT. 
Numa conversa 
virtual, o 
ator destaca o 
excelente ambiente vivido 
na Austrália, para onde 
viajaram em plena pandemia. 
Recordamos que «Nine Perfect 
Strangers» volta a juntar o trio 
Nicole Kidman, David E. Kelley 
e a escritora Liane Moriarty 

depois de «Big Little Lies». 
SARA QUELHAS

Na tua perspetiva, qual é 
a maior força desta 

história?
As personagens, 
sem dúvida, as 
personagens são 
a principal força 

desta história! 
É muito centrada 

nas personagens. Sinto que 
circunstâncias fora do normal 
meio que trazem ao de cima 
quem as pessoas realmente 
são. E essas circunstâncias 
penetram no interior de quem 
estas personagens são, o que te 

NINE PERFECT 
STRANGERS

ENTREVISTA

MELVIN 
GREGG

ATOR
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dá a série, e como elas reagem a 
todos estes acontecimentos; bem 
como elas depois se curam dessas 
circunstâncias e regressam.

O que te atraiu para este 
projeto? Além de conduzires um 
Lamborghini cheio de estilo, 
claro…
(risos) Quer dizer, quando eu 
consegui o projeto, não sabia 
muito sobre ele. A maioria dos 
projetos são mantidos em segredo 
quase absoluto. Mas aquilo que 
consegui extrair foi que era sobre 
uma relação. Ainda não tinha tido 
a oportunidade de interpretar 
uma personagem que era casada, 
que estava numa relação, e que 
tinha problemas conjugais. E eu 

achei que, sentia que era algo 
que queria fazer, interpretar, 
perceber melhor e ter a capacidade 
de ter uma parceira, o processo 
de algo diferente. Não tinha 
ainda tido essa oportunidade. 
Individualmente, percebes, não 
tendo de realmente representar 
com outra pessoa. Começando aos 
poucos, íamos explorar as nossas 
personagens individualmente. Era 
entusiasmante! 

E como foi trabalhar com 
a Samara Weaving [que 
interpreta a mulher de Ben, 
Jessica]?
Foi ótimo! Já era fã do trabalho 
dela, pelo que foi excelente ter a 
oportunidade de trabalhar com ela. 

Foi bastante fácil trabalhar com 
todos, aliás.

Leste o livro para teres uma 
melhor perceção da tua 
personagem, ou evitaste fazer 
isso para teres maior liberdade 
para criar o Ben?
Não quis ler inicialmente, porque 
disseram que era diferente da 
história original, mas decidi que 
mesmo assim queria ler. Quanto 
mais informação, melhor. E se 
houvesse algo que eu não queria, 
sabes… Mas também se houvesse 
algo que eu pudesse retirar; fiz isso 
e estou contente por ter decidido 
isso.
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Quando ouvimos Liane 
Moriarty, Nicole Kidman e 
David E. Kelley pensamos em 
«Big Little Lies» e no sucesso 
que teve. Isso traz-te maior 
responsabilidade ou mais 
entusiasmo?
Na verdade, vou responder 
responsabilidade. Sinto que tens 
uma responsabilidade, em todos os 
projetos em que participas: fazer-
lhe justiça, dar o teu melhor e fazer 
o teu trabalho no máximo das tuas 
habilidades. Aquilo a que o projeto 
está conectado é mais excitante, 
saber que era um projeto deles… 
Ser deles coloca a barra mesmo lá 
em cima. Estou entusiasmado para 
ver como o nosso projeto vai correr.

No início da história, tanto na 
série como no livro, sentimos 
que o Ben e a Jessica são, de 
certa forma, estereótipos. 
Mas, no fim do dia, são apenas 
pessoas reais com problemas 
reais. Como fizeste para 
equilibrar o lado de comédia e a 
parte mais dramática?
Acho que todos são estereótipos, 
sabes, é a natureza humana. As 
pessoas têm a oportunidade de 
os conhecer; e eu acredito que 
essa é a beleza do storytelling 
nos filmes e na TV. Podemos 
puxar as diferentes camadas 
das personagens e ver que elas 
são, no fundo, iguais. É isso que 
fazemos. Ao participar nisto, acho 
que percebi qual era o estereótipo 

do Ben e as inseguranças que ele 
tinha. Saberes o que ele disse antes 
de o entenderes, vês o peso que tem 
nos ombros; mas também tens a 
possibilidade de o ver perder algum 
desse peso e ficar mais confortável 
na sua pele, participando num 
processo de confiança para curar a 
relação que tem.

Para fazer esta série, estiveste 
com o mesmo grupo de pessoas, 
no mesmo local, durante muito 
tempo, um pouco como um 
confinamento. Isso ajudou-te a 
perceber melhor a realidade do 
teu personagem?
Deu-nos a possibilidade de nos 
conhecermos melhor, com certeza. 
Fora das câmaras, não sabemos 
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quem as nossas personagens 
são, percebes? Mas manter uma 
ótima relação leva a que fiques 
mais confortável em câmara e, se 
tiveres perguntas, todos te ajudam 
a desenvolver a tua personagem e 
sentes-te mais confortável a falar 
com os teus colegas, quer seja a 
ensaiar, quer seja apenas a trocar 
ideias. Todos nos sentíamos bem no 
nosso grupo, a abrirmo-nos uns aos 
outros, no que dizia respeito aos 
nossos processos. Sinto que ajudou 
a criar uma camaradagem entre 
todos, e todos os profissionais 
deram o melhor no seu trabalho.

Qual foi a melhor parte de 
integrar este grupo de pessoas?
Estar entre pessoas incríveis. 
Todos eram ótimas pessoas, 

independentemente de quão 
famosos são ou da experiência 
que têm, éramos apenas nós ali. 
Estando no estrangeiro, tivemos 
a oportunidade única de nos 
conhecermos profundamente, 
como mencionaste há pouco. 
Porque se estivéssemos em Los 
Angeles ou Nova Iorque, por 
exemplo, todos tínhamos vidas 
para as quais regressar. Mas 
estávamos na Austrália, não 
tínhamos os nossos circuitos 
habituais, mas pudemos criar 
novos. Pudemos aproveitar ao 
máximo a experiência na Austrália.

Na série, vemos o que motiva 
as pessoas a ir para retiros 
deste género, mas também 
olhamos para o bem-estar de 

forma satírica. E, pelo caminho, 
torna-se um pouco louco. Achas 
que «Nine Perfect Strangers» 
tem os ingredientes para ser 
uma das maiores séries deste 
verão?
Sim, sem dúvida. Acredito que é 
uma ótima história, um excelente 
argumento e tem um elenco 
impressionante. Não podia ter 
escolhido melhores companheiros 
de elenco. Estou entusiasmado 
para que as pessoas vejam, e vejam 
que todos estão a dar o máximo e 
são incríveis. Acrescentam tanto 
às histórias das suas personagens, 
cada momento parece um destaque!
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Os canais TVCine assinalam a rentrée 
2021 em grande estilo com uma be-
la seleção de inéditos com uma mão 
cheia de realizadores promissores 
e filmes com elencos recheados de 
estrelas. A METROPOLIS escolheu 
cinco propostas inéditas que não 
estrearam nas salas nacionais: o re-
gresso da estrela indie Miranda July 
em «Kajilliionaire»; terror de primei-
ra água made in Austrália com «A 
Presença»; John Leguizamo dirige 
uma improvável história verídica em 
«Pensamento Crítico»; Michael Win-
terbottom não perdeu o seu sentido 
de provocador mor em «Cobiça»; e o 
nosso filme do mês (e certamente es-
tará no meu Top 10 2021) o imperdível 
«Amonite» com a dupla de sonho Ka-
te Winslet e a Saoirse Ronan.   

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE
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Michael Winterbottom é um realizador inglês que teve 
sempre a preocupação ao longo a sua carreira de utilizar 
o cinema como um trampolim para as causas e temas que 
afligem o mundo nas últimas décadas. Em «Cobiça» ele 
juntou os elementos do mundo real com os do espectáculo 
e o glamour dos ricos e poderosos. 

O universo da moda é o pano de fundo na história de 
ascensão a pulso de um implacável multimilionário 
britânico que destrói, mente e engana meio mundo para 
enriquecer estupidamente. Michael Winterbottom, 
que também escreveu o argumento, foi buscar a estrela 
de muitos dos seus filmes, Steve Coogan – merece 
aplausos – para interpretar um personagem grotesco e 
repelente: Richard McCreadie. O protagonista é baseado 
no multimilionário britânico ligado ao mundo da moda, 
Philip Green. O filme tem como peça central uma 
celebração ultra fastidiosa numa ilha grega (um evento 
baseado nas festas de milhões e repletas de celebridades 

que Philip Green organizava). A ocasião serve de flashback 
para a carreira de McCreadie e o carácter de um idiota rico 
semelhante a muitos patos bravos do nosso mundo.    

O filme une de forma espantosa temas que parecem 
distintos mas que estão interligados nos extremos da 
pirâmide da riqueza: a indústria da moda e os seus 
donos que contrastam com as mulheres que do outro 
lado do mundo trabalham dez horas por dia e ganham 
setenta cêntimos por hora para fazer roupas para as 
grandes marcas. A esta história juntam-se também os 
fluxos humanos de refugiados que procuram melhores 
condições de vida. No seu desejo de focar o ridículo dos 
ricos e poderosos, o modo como estes enriquecem à custa 
de terceiros e as várias narrativas paralelas, «Cobiça» 
acaba por criar uma barragem de informação, detalhes 
e relatos pouco coesos. Mas como o filme demonstra 
nos créditos finais, estamos todos ligados: a ganância de 
poucos é a desgraça de meio mundo.  

COBIÇA
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KAJILLIONAIRE
«Kajillionaire» marca o regresso da multifacetada ar-
tista Miranda July que continua também a fascinar-
nos nos ecrãs. A história de uma família de outsiders 
que vive exclusivamente de golpes e esquemas para 
sobreviver. Robert (Richard Jenkins, um gigante do 
ecrã) é o líder da família, Theresa (saúda-se, sem-
pre, a presença de Debra Winger) é a sua fiel com-
panheira e Old Dolio (Evan Rachel Wood), a filha. 
O filme pertence à protagonista da obra, Old Dolio, 
uma criatura algo andrógena que apesar da perícia e 
malabarismos criminais é alguém que está perdida 
e anseia por um gesto de afecto. O seu mundo fica 
(ainda mais) desequilibrado quando entra no seio da 
família uma estranha (o talento eternamente jovem 
de Gina Rodriguez) que colabora no próximo esque-
ma e começa a receber a afeição de Robert e Theresa, 
algo que nunca tinha acontecido com a própria filha. 
Gina Rodriguez e Miranda July jogam com as perce-
ções do espectador – não devemos julgar o livro pela 

sua capa – o que parece uma bimba do Instagram é 
uma mulher segura e astuta. 

Evan Rachael Wood tem o seu melhor papel em cine-
ma desde «Treze - Inocência Perdida» (2003). É um 
golpe de rins físico e emocional, uma performance 
que no silêncio das palavras expressa a convulsão in-
terna na alma da personagem e com uma linguagem 
corporal digna de uma actuação de dança contem-
porânea. 

«Kajillionaire» é evidentemente um filme pouco 
convencional numa sociedade que na realidade é tão 
bizarra quanto os personagens deste filme. O argu-
mento inteligente e original de Miranda July não 
perdeu aquele olhar único de ver o mundo através da 
sua lente onde encontramos a tristeza mas também 
o humor no insólito do dia-a-dia. Não vemos filmes 
assim todos os dias…
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John Leguziamo interpreta e realiza «Pensamento 
Crítico»  um filme baseado em factos verídicos 
desenrolado no mundo da competição desportiva nos 
Estados Unidos da América. Invariavelmente estes 
registos não desiludem, é impossível dissociar os feitos 
desportivos da componente social. O registo torna-se 
ainda mais curioso quando percebemos que ninguém 
queria saber do xadrez no liceu ou na área urbana de 
onde saem os vencedores desta história. Os jovens e o 
professor de xadrez não são empurrados por massas 
ou por uma cidade, nunca se encaixaram e lutaram 
sempre contra todas as probabilidades para não ficarem 
encurralados na sua existência. «Pensamento Crítico» é 
o relato de um grupo de miúdos que frequentavam um 
liceu problemático numa das zonas mais pobres dos 
EUA, a área de Miami Dade, na Flórida, com o crime e e o 
preconceito a criar um turbilhão perfeito para o desastre. 

Nesta história contrariam-se as tendências e vence o 
génio e a perseverança no desejo de provar ao mundo 
que as pessoas são mais do que um cliché. «Pensamento 
Crítico» não força o enquadramento dos personagens e a 
trivialidade das vidas dos jovens e do seu professor. 

A história arranca e termina no mundo do xadrez. 
Nesse espaço, descobrimos os dilemas dos personagens 
e a sombra que os afecta, mas também o que os torna 
mais resolutos na conquista da sua ambição. É nos 
interlúdios do xadrez que as jogadas da vida demonstram 
ser decisivas no sucesso deste filme, no negrume da 
pobreza e da sociedade triunfa uma história de amizade 
e desportivismo.    

PENSAMENTO CRÍTICO
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A PRESENÇA
«A Presença» foi um de dois projectos australianos a 
participar no Festival de Sundance em 2020. O filme 
integra a cada vez mais vibrante indústria cinema-
tográfica australiana. As notícias que vêm de down 
under são indicadoras de produções locais que con-
quistam o público e não são esporádicas. A produção 
também pertenceu, entre outros, a Jake Gyllenhaal 
e teve como produtores executivos os irmãos Russo 
(Os Vingadores e «Cherry»). 

«A Presença» é um desconcertante drama familiar 
que se revela um arrepiante filme de terror no seu 
âmago. Edna (Robyn Nevin), a matriarca da família, 
desaparece de uma casa de campo nos arredores de 
Melbourne. O comportamento errático culmina com 
a chegada da sua filha (Emily Mortimer está mag-
nética) e a neta (belo trabalho de Bella Heathcote) 

que tentam dar apoio à reaparecida Edna mas cedo 
descobrem que a casa revela nos seus corredores 
uma maldição de família. A estreia na realização de 
longas de Natalie Erika James é de tirar o chapéu e 
a restante equipa artística criou uma atmosfera de 
perigo a cada esquina do filme. As interpretações 
do elenco feminino são naturais e intensas, Robyn 
Nevin é completamente assustadora como o alvo da 
possessão da entidade maligna. À semelhança dou-
tra brilhante produção australiana, «O Senhor Baba-
dook» (2014), «A Presença» é também muito mais do 
um filme de terror. O filme é igualmente um estudo 
elevado ao cubo sobre a Alzheimer e a divergência 
dos laços familiares resultando no abandono dos en-
tes mais queridos. Neste caso, a doença e a morte 
recusam-se a sair do seu reduto preferindo definhar 
na casa agarrando-se aos vivos…
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«Amonite» não estreou nas salas nacionais, mas o 
TVCine é o ponto de encontro para celebramos um dos 
melhores romances estreados em Portugal em 2021.  
O filme baseia-se livremente em figuras verídicas e 
teve como protagonistas duas estrelas que nos deixam 
constantemente rendidos com as suas performances 
nos ecrãs. Quando em 2021 o mundo ficou pasmado 
com a transfiguração física de Kate Winslet em «Mare 
of Easttown» foram muitos os que não viram o aspecto 
áspero que a actriz teve em «Amonite». Kate Winslet 
interpreta Mary Anning uma autodidata paleontologista 
e colecionadora de fósseis que esbarrou contra o clube 
de homens que dominavam as ciências e a Sociedade 
Geológica de Londres no século XIX. O seu trabalho mais 
árduo era desenvolvido durante os meses de Inverno 
face a agressividade do clima do canal da Mancha para 
revelar os tesouros fossilizados nas rochas das costas de 
Lyme Regis, no sul da Inglaterra. As suas descobertas 
contribuíram para a mudança no pensamento científico 

sobre a pré-história. Saoirse Ronan interpreta Charlotte 
Murchison, a esposa de um investigador que visita Lyme 
e acaba por ficar ao cuidado de Mary para recuperar da 
sua melancolia e aprender algo com a colecionadora. 
Mary tem o coração petrificado pelo fardo que carrega 
para a sobrevivência dela e da sua mãe (Gemma Jones 
de «Gentelman Jack») e do seu desgosto amoroso com 
Elizabeth (Fiona Shaw de «Killing Eve»). Mas a doença 
abate-se sobre Charlotte que fica ao cuidado de Anne 
acendendo a incandescente chama do amor. Inicia-se um 
daqueles romances que faz mover as placas tectónicas. 
Winslet e Ronan nasceram para desempenhar estes 
papéis, a química é palpável a cada plano e as sequências 
de amor são cruas e de um intimismo avassalador, com 
igual mérito para a realização. O filme foi dirigido com 
uma aura de romance perpétuo por Francis Lee. É mais 
um filme marcante do autor de «God's Own Country», 
obra estreada em 2017 no Festival Queer Lisboa.

AMONITE
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Setembro marca o regresso de algumas das estreias 
mais aguardadas do streaming e da

televisão, como é o caso de «The Morning Show», 
«La Casa de Papel» e «The Good Doctor».

Além disso, é um mês que se destaca por estreias 
fortes nas minisséries, nomeadamente na

HBO, com «Scenes from a Marriage»[foto] e «Dr. 
Death». Como é bom ser seriólico! 

SARA QUELHAS
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SCENES FROM A MARRIAGE 
HBO

Y: O ÚLTIMO HOMEM
DISNEY+

Adaptação da minissérie sueca de Ingmar Berg-
man, escrita e realizada por Hagai Levi, e pro-
tagonizada por Oscar Isaac e Jessica Chastain. 
Divididos entre os sentimentos de amor e ódio, 
Jonathan e Mira partilham a intimidade da sua re-
lação, na perspetiva de um casal contemporâneo, 
sem floreados e com alguns lugares-comuns. Entre 
as certezas e as dúvidas, nasce uma história a cin-
co compassos.

MISSA DA MEIA-NOITE 
NETFLIX

O criador Mike Flanagan, que tem feito sucesso com «A 
Maldição de Hill House» e «A Maldição de Bly Manor», 
tem mais uma estreia na Netflix: «Missa da Meia-
Noite» [foto]. A série conta a história da comunidade 
de uma ilha isolada, cujas divisões são amplificadas 
pelo regresso da personagem de Zach Gilford e de um 
padre (Hamish Linklater). Quando uma sucessão de 
eventos misteriosos emerge, há uma nova esperança 
em milagres…
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Y: O ÚLTIMO HOMEM
DISNEY+

MISSA DA MEIA-NOITE 
NETFLIX

CURFEW
SYFY

Com a ação a decorrer num mundo pós-apocalíptico, 
Y é o último homem no planeta, numa série que sur-
ge das comics. Isto porque uma casualidade em massa 
termina com a existência de todos os organismos com 
cromossoma Y, lançando a realidade numa crise sem 
igual. Elementos da política, da ciência e outros ten-
tam responder à situação, mas o custo humano pode 
ser alto demais.

Continuando na temática de catástrofe, «Curfew» 
passa do streaming para a TV, com a estreia no Syfy 
Portugal. Um grupo de condutores amadores com-
pete numa corrida ilegal em busca da liberdade e da 
sobrevivência. Isto num mundo arrasado por um ví-
rus e um governo totalitário que impõe o recolher 
obrigatório. No entanto, os condutores esperam al-
cançar o lugar no ambicionado “santuário”.
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LIMETOWN 
 

SYFY 6 DE SETEMBRO

PRODIGAL SON 
 

FOX  6 DE SETEMBRO 

A MINHA VIDA DAVA UM CRIME 
 

 FOX CRIME 8 DE SETEMBRO 

AMERICAN HORROR STORIES  
 

DISNEY+ 8 DE SETEMBRO

VOLTAIRE HIGH  
 

AMAZON PRIME 10 DE SETEMBRO 

BEN 
  

AMC 14 DE SETEMBRO

O JOGO DAS CHAVES  
 

AMAZON PRIME VIDEO 16 DE SETEMBRO 2.ª TEMPORADA 

SEX EDUCATION 
  

NETFLIX 17 DE SETEMBRO 3.ª TEMPORADA 

THE MORNING SHOW  
 

APPLE TV+ 17 DE SETEMBRO 2.ª TEMPORADA 

FOUNDATION 
  

 APPLE TV+ 29 DE AGOSTO 

THE GOOD DOCTOR 
 

AXN 28 DE SETEMBRO 5.ª TEMPORADA 

DR. DEATH 
 

HBO 30 DE SETEMBRO 

APONTE JÁ NO CALENDÁRIO!





FILMES

CRÍ
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S
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TÍTULO ORIGINAL 
Nuevo orden 
REALIZAÇÃO 
Michel Franco 
ELENCO

Naian González Norvind  
Diego Boneta 
Mónica Del Carmen 
ORIGEM 
México/França 
DURAÇÃO

86 min. 
ANO 

2020

“É preciso que tudo mude para que tudo fique 
na mesma.” A frase lapidar é de Lampedusa, 
encontramo-la em O Leopardo, na voz de Tancredi, 
um representante da nova geração de aristocratas 
falidos, sem heranças ou propriedades, que se junta 
aos revolucionários garibaldinos não por convicção, 
mas como estratégia de sobrevivência. Com o passar 
do tempo, o aforismo literário foi-se moderando, 
agora já só se pede que “algo mude para que tudo 
fique na mesma”. 

O cinismo desencantado que subjaz a «Nova 
Ordem», o mais recente filme de Michel Franco, 
tem as suas raízes nessa mesma descrença na real 
capacidade de mudança das revoluções populares. 
Vemos isso desde logo na sequência de abertura, 
uma montagem rápida, acompanhada pela Sinfonia 
n. 11 de Shostakovich, pensada como homenagem 
aos milhares de manifestantes russos que em 1905 
foram esmagados pelas forças do Czar Nicolau 
II enquanto se manifestavam pacificamente por 
melhores condições de vida. 

Premiado em Veneza e vaiado no México, visto 
como uma provocação estéril por uns e como um 
manifesto engajado por outros, «Nova Ordem» não 

deixa ninguém indiferente porque mete o dedo 
numa ferida profunda que não conhece fronteiras. 
Apesar de retratar a sociedade mexicana, onde 
os níveis de corrupção e o grau de desigualdade 
social que separa os mais ricos dos mais pobres 
é particularmente obsceno, Franco diz ter-se 
inspirado em movimentos tão diferentes quanto o 
Black Lives Matter, nos EUA, os gilets jaunes, em 
França, as recentes manifestações no Chile ou em 
Hong-Kong. Na opinião do realizador, os sinais de 
ruptura social estão bem à vista, a questão não é 
tanto “se” mas “quando” a corda irá partir.

Comparado a «Parasitas» por olhar de frente a 
proscrita “luta de classes” (mas sobretudo para 
se criticar a sua falta de humor e subtileza), 
«Nova Ordem» confronta-nos com uma realidade 
ultra-violenta em que se paga caro a empatia e 
a ingenuidade. Este preço é pago não só pelas 
personagens (interpretações incríveis dos actores, 
com destaque para Naian González Norvind), mas 
também pelos espectadores a quem, por diversas 
vezes, é retirado o tapete sem aviso prévio. Ainda 
assim, acredite que vale a pena correr o risco. Saia 
de casa e vá ao cinema para ver a «Nova Ordem».
CATARINA MAIA

NOVA 
ORDEM
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TÍTULO ORIGINAL

Candyman 
REALIZAÇÃO

Nia DaCosta 
ELENCO

Yahya Abdul-Mateen II  
Teyonah Parris  
Nathan Stewart-Jarrett 
ORIGEM

EUA/Canadá/Austrália 
DURAÇÃO

91 min. 
ANO 

2021

 

Em apenas dez dias em cartaz, «Candyman» faturou 
US$ 32,4 milhões nos EUA, dando à cineasta Nia 
DaCosta um prestígio entre os exibidores que 
despertou o interesse do mercado pelos seus dotes. 
Um talento que se alinha com o projeto estético do 
cineasta Jordan Peele, que se tornou um dos pilares 
do novo terror com «Foge» («Get Out», 2017). A 
diretora nova-iorquina de 31 anos, foi revelada com o 
neo western «Little Woods» (2018).
 
Estruturado sobre a premissa que nenhum demónio 
é mais assustador do que o racismo, «Candyman» é 
arrebatador – e necessário – em múltiplas camadas, 
da sua dimensão política à sua precisa conexão com 
o género mais espetacular do terror (o chamado 
jump scare), destacando-se em especial pela “escrita 
fílmica” e pelo movimento de câmara. Não há 
um segundo desta dita “sequência espiritual” do 

filme de culto «O Assassino em Série» (no original 
«Candyman»), dirigido por Bernard Rose em 1992, 
em que não haja uma distorção da imagem, um zoom, 
um movimento de achatamento ou de ampliação de 
quadro pelas lentes. É nevrálgico o modo como Nia 
DaCosta conduz a narrativa. E isso sem deixar de 
imprimir uma voz própria. Há muito do clima tenso 
do seu filme de 2018, na maneira como a diretora 
filma uma Chicago de classe média intelectual, ligada 
ao universo das artes plásticas. 

Gentrificação, um dos fantasmas da anterior longa-
metragem de Nia DaCosta, regressam aqui, na 
maneira como a cineasta resgata filigranas do conto 
The Forbidden, publicado em 1986 pelo inglês Clive 
Barker e, sobretudo, do seu derivado audiovisual dos 
anos 1990, que Bernard Rose filmou. Desse filmaço, 
o original «Candyman» de 1992, vieram alusões 

CANDYMAN
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à personagem de Virginia Madsen – Helen Lyle, 
pesquisadora de lendas urbanas que é atropelada pela 
manifestação de forças sobrenaturais – e ao ator Tony 
Todd, que cedeu o seu rosto ao vingador do Além que 
dá título ao projeto. 

«Candyman» está em fina sintonia com a genealogia da 
exclusão de Jordan Peele, Nia DaCosta apropria-se da 
ideia do enxame como metáfora da fúria branca contra 
as populações negras. Abelhas fazem parte essencial 
do universo do Candyman (“Homem-Doce”, na 
tradução literal), uma vez que a génese do mito envolve 
mel de abelhas esfregado no corpo de um homem do 
século XIX, Daniel Robitaille, hostilizado por racistas. 
E elas voltam a zumbir novamente, quando o pintor 
Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II, em alta 
voltagem dramática) se debruça sobre os escombros 
das Cabrini Towers, um conjunto habitacional de 1942 

que entrou em demolição de 1995 a 2011. É nesse 
espaço que Anthony pretende tirar novas tintas e 
paisagens para uma linha realista na sua pintura, algo 
que choca a sua mulher, a galerista Brianna (Teyonah 
Parris, a Lisístrata de Spike Lee, em «Chi-Raq»). Nesse 
local um ferrão infecta a mão de Anthony com a seiva 
de um passado inaudito, repleto de sombras ancestrais 
da intolerância. Passado que Nia DaCosta recria 
com recursos de animação com gravuras, recortes e 
silhuetas bem similares às obras da diretora e artista 
plástica alemã Lotte Reiniger (1899–1981).

Nas epilépticas sequências live action, o diretor 
de fotografia John Guleserian aposta numa 
carregadíssima paleta de cores, abrindo sazonais 
chiaroscuros. A direção de arte de Jami Primmer 
e Ines Rose também vai pelas linhas da saturação. 
RODRIGO FONSECA
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TÍTULO ORIGINAL 
Shang-Chi and the Legend of 
the Ten Rings 
REALIZAÇÃO

Destin Daniel Cretton
ELENCO

Simu Liu 
Awkwafina 
Tony Leung   
ORIGEM

EUA/Austrália 
DURAÇÃO

132 min. 
ANO 

2021
 

«Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis» assinala o 
primeiro filme da Marvel com um herói asiático. O 
mesmo se aplica ao realizador e co-argumentista 
sino-americano, Destin Daniel Cretton, autor do indie 
«Temporário 12». Um dos objectivos do filme foi retirar 
os estereótipos que surgiam nos primeiros números 
de The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu de 1974. 
O personagem foi criado na Marvel pelo escritor 
Steve Englehart e o mítico desenhador Jim Starlin. 
Também ficou de parte nesta história a mitologia em 
torno do personagem Fu Manchu, o pai de Shang-Chi 
nos comics, um vilão chinês de outrora com bigode 
à mandarim e unhas compridas, um personagem 
originalmente criado por Sax Rohmer em 1913, que 
criaria um efeito negativo na promoção deste filme. 

«Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis» narra o conflito 
de Shang-Chi e a irmã Xialing (Meng'er Zhang) face ao 
pai Xu Wenwu (Tony Leung) que está embriagado pelo 
poder e tem o desejo de rever a sua falecida esposa que 
acredita estar viva. O pai tenta descobrir o caminho 
para um lugar mágico, Tao Lao, a aldeia local da esposa, 
através dos amuletos que os filhos têm ao pescoço. Os 
filhos apercebem-se do risco e tudo farão para impedir 
os intentos do pai.  

Simu Liu entregou-se totalmente ao papel de 
protagonista que tem o peso das opções que fez no 
passado sentindo a obrigação de corrigir o presente. 
As coreografias que desempenha são mirabolantes, 
a sequência de luta no autocarro é um espanto, com 
o mérito de Andy Cheng (coordenador das lutas). 
Awkwafina como Katy é o side-kick/interesse amoroso 
de Shang-Chi mas fica aquém do seu potencial. 
Meng'er Zhang e o actor de excepção Tony Leung são 
os que melhor destilam o peso dramático do filme. 
«Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis» entretém com 
o drama familiar, humor perspicaz, a história de 
vingança, a acção vertiginosa e as perseguições com 
imensa adrenalina mas descamba na reta final ao 
afunilar o filme culminando num nó cego quando 
descola os pés da Terra. O filme torna-se previsível, 
estando mais interessado em fazer parte de uma saga 
do que prosseguir o seu próprio caminho. 

 «Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis» difere das 
raízes mais clássicas do personagem nos comics, 
combina a espetacularidade das artes marciais 
com a fantasia mas não estava à espera de ver a 
fusão da Marvel com a «Raya e o Último Dragão». 
JORGE PINTO

SHANG-CHI  
E A LENDA 
DOS DEZ 
ANÉIS
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TÍTULO ORIGINAL 
Free Guy 
REALIZAÇÃO

Shawn Levy
ELENCO

Ryan Reynolds 
Jodie Comer 
 Taika Waititi  
ORIGEM

EUA/Canadá 
DURAÇÃO

115 min. 
ANO 

2021 

Divertido e despretensioso, «Free Guy: Herói 
Improvável» pretende entreter o espectador e é 
bem-sucedido no seu intento. O protagonista da 
história é Guy, que  trabalha num banco e lida 
diariamente com roubos, assaltos, agressões, mas 
encara sempre tudo com boa-disposição, desejando 
a todos um grande dia. As rotinas são sempre 
iguais, numa espécie de loop temporal, também ele, 
aparentemente normal. Mas, um dia, Guy descobre 
que, afinal, é apenas um personagem que serve 
como figurante num jogo violento e ao qual acedem 
milhares de fãs no mundo, os chamados “heróis”. 
É aí que a sobrevivência do jogo fica em causa, 
obrigando Guy a entrar em ação.
 
«The Truman Show - A Vida em Directo» (1998) 
mostrou uma narrativa inovadora, com um 
personagem que descobre que toda a sua vida 
é, afinal, um reality show. «Free Guy: Herói 
Improvável» é a versão moderna desta premissa. 
Embora esteja uns furos abaixo do filme realizado 
por Peter Weir e protagonizado por Jim Carrey, a 
obra assinada por Shawn Levy aborda o tema de 
forma harmoniosa e atenta aos detalhes, aludindo 
aos fenómenos de videojogos que tanto sucesso 

fazem junto de milhões de pessoas, sem 
esquecer novas tendências, como a inteligência 
artificial. Levy aproveita o potencial da 
história para criar um filme dinâmico, mas não 
consegue fugir à previsibilidade.
Ryan Reynolds é, claro está, o rei e senhor 
do filme, juntando Guy ao seu leque de 
personagens icónicos, numa fórmula que poderá 
começar a mostrar já alguns sinais de desgaste, 
estreitando-se as diferenças na essência dos 
personagens que tem dado vida. Não obstante, 
acerta no ritmo e no tom, sendo acompanhado 
por Jodie Comer, Joe Keery ou Taika Waititi, 
em interpretações que não comprometem.
 
«Free Guy: Herói Improvável» não é um grande 
filme de comédia ou de ação, é certo. Mas 
oferece alguns momentos divertidos, uma 
narrativa fluida e com algumas surpresas 
- bem ao estilo de Ryan Reynolds -, que 
não deixa que se resvale para a monotonia. 
Acaba por ser, assim, uma experiência de 
escapismo, tal como, muitas vezes, os próprios 
videojogos proporcionam. Missão cumprida. 
TATIANA HENRIQUES

FREE GUY:  
HERÓI 
IMPROVÁVEL
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TÍTULO ORIGINAL

 Falling 
REALIZAÇÃO

Viggo Mortensen 
ELENCO

Viggo Mortensen 
Lance Henriksen 
Terry Chen 
ORIGEM

EUA/Reino Unido/Canadá 
DURAÇÃO

112 min. 
ANO

2020 

Quando Viggo Mortensen rodou «Pela Estrada Fora» 
(2012), de Walter Salles, no papel do editor Old Bull 
Lee, que tem William S. Burroughs (1914-1997) como 
inspiração, o ator orgulhava-se de ter adquirido, 
num alfarrabista, pistolas velhas que eram do poeta, 
de quem decorou alguns dos mais afiados versos da 
língua inglesa. Há uma estrofe de Burroughs que 
define «Falling – Um Homem Só» na perfeição:

“Vagabundos agarram suas casas imaginárias
Um comboio perdido apita vago e abafado
No apartamento, à noite, um gosto d'água
Luz da manhã em carne láctea
Coceira irritante mão fantasma
Triste como a morte dos macacos
Teu pai uma estrela cadente
Osso de cristal no ar fino
Céu noturno
Dispersão e vazio.”

Exibido em janeiro de 2020 em Sundance, teve o 
selo de Cannes e foi elogiado em Toronto, o périplo 
de John (Viggo Mortensen) rumo ao amor de 

Willis (Lance Henriksen) passou com pompas, em 
setembro de 2020, no 68ª Festival de San Sebastián, 
configurando-se como a mais delicada longa-
metragem do evento espanhol. E a sua exibição 
fez parte de uma homenagem a Viggo, que foi 
laureado com o Troféu Donostia pelo conjunto da sua 
trajetória, dos anos 1980 para cá. Uma trajetória que 
passou pela América do Sul, onde o nova-iorquino de 
origem escandinava cresceu, entre a Argentina e a 
Venezuela. Ele buscou parcerias com cineastas como 
Ana Piterbag («Todos Temos Um Plano»), Vicente 
Amorim («Um Homem Bom»), Walter Salles («On The 
Road») e Lisandro Alonso («Jauja»). Com eles, teve 
diferentes experiências do realismo e da fabulação, 
duas instâncias da essência do verbo “narrar” que se 
confluem em «Falling». Cronenberg, que redefiniu o 
trajeto profissional de Viggo ao escalá-lo em «Uma 
História de Violência» (2005), faz um cameo, como o 
proctologista que cuida de Willis.

Devastadora é a ideia de algo que se dispersa em 
nós e foi isso que guiou Viggo Mortensen no seu 
primeiro filme como realizador. É um drama sobre 

FALLING  
UM HOMEM 
SÓ
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os espinhos da paternidade, no ponto de vista de 
um filho amoroso e no ponto de vista de um pai 
selvagem. Depois de três nomeações ao Oscar, 
pelo seu modo febril de interpretar – obtidas com 
«Promessas Perigosas», de 2007; «Capitão Fantástico», 
de 2016; e «Green Book », de 2018 – e depois de ter 
virado uma lenda pop como Aragorn, em O Senhor 
dos Anéis, Viggo emprega as suas vivências num 
drama que passa pelas trincheiras do ódio para 
se firmar como um estudo sobre a arte de saber 
envelhecer. O personagem central é o rancheiro 
Willis, que na juventude é defendido com fúria 
pelo ator sueco Sverrir Gudnason. Devotado ao seu 
rancho, tornando-se mais tenso com a chegada dos 
cabelos grisalhos, sendo confiado o papel ao ator 
Lance Henriksen (o agente Frank Black da série 
«Millennium»). O seu nervosismo explode com 
o passar dos anos, arrancando de Henriksen um 
desempenho áspero, que faz doer o nosso peito. Mas 
com o avanço da velhice, na alma desse irascível 
individuo, é um contraponto com aquele recém 
nascido das primeiras cenas, John, que, já adulto, 
ganha o talento – e que talento! – do próprio Viggo. 

O amargo de Willis no trato com o mundo piora com 
a idade, ao contrário do que se passa com John: este, 
quanto mais velho, sente-se ainda mais amado, sente-
se bem resolvido na sua orientação homossexual e 
vive livre do alcoolismo da sua juventude, abraçando 
a paz. Ao menos é o que parece. O que lhe falta é 
estender essa harmonia ao pai. Essa será sua jornada 
na trama escrita por Viggo Mortensen.

Como Willis está à beira a demência, há momentos 
em que o passado e o presente colidem na casa de 
John, onde os comentários homofóbicos e racistas 
do seu pai fazem arder a garganta do filho e do seu 
marido, o enfermeiro Eric (Terry Chen). Willis ofende 
constantemente o casal, assim como é hostil com a 
sua filha, interpretada por Laura Linney. A sua boca 
é um esgoto que vaza brutalidade. Mas, no seu amor 
incondicional, John sabe filtrar os insultos e buscar 
a humanidade que sobrou no espírito alquebrado do 
seu velho pai. Um processo de filtragem retratado 
por Viggo com uma suavidade sedutora, traduzida 
na paleta de cores nunca saturadas da fotografia do 
dinamarquês Marcel Zyskind. RODRIGO FONSECA
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TÍTULO ORIGINAL 
Mystère à Saint-Tropez 
REALIZAÇÃO

Nicolas Benamou
ELENCO

Christian Clavier 
Benoît Poelvoorde 
Thierry Lhermitte  
ORIGEM

França/Bélgica 
DURAÇÃO

89 min. 
ANO 

2021 
 
 

desastre em movimento. Com ele, tudo o que 
pode correr mal… corre.
Se a parte de comédia, sobretudo mais física 
e extravagante, corresponde ao expectável, já 
a parte do mistério nem tanto. Não é preciso 
ser a Jessica Fletcher de «Murder, She Wrote» 
para saber quem escreveu esta tragédia – 
basta perceber qual é a única personagem do 
ramalhete que nunca está presente quando o 
“homem do fato de mergulho” entra em ação. É 
certo que esta despreocupação narrativa pode 
ser vista como uma caricatura de filmes de 
género, mas não é preciso fazer uma história 
óbvia para alcançar esse objetivo.
 
Cumprindo o papel de divertimento, «Mistério 
em Saint-Tropez» (2021) é uma boa comédia 
de verão. O elenco principal conta com Rossy 
de Palma, Nicolas Briançon, Chloé Lambert, 
Jérôme Commandeur e Thierry Lhermitte, 
além de uma breve participação do ex-arqui-
inimigo Alain Delon, que foi Júlio César 
em «Astérix nos Jogos Olímpicos» (2008). 
SARA QUELHAS

Um dos nomes mais proeminentes do cinema 
francês de comédia, Christian Clavier é um Poirot 
trapalhão em «Mistério em Saint-Tropez» (2021), 
cujo argumento escreveu com Jean-François Halin 
e Jean-Marie Poiré. Sem mais ninguém disponível, 
o “seu” inspetor Jean Boullin é incumbido de 
investigar uma misteriosa tentativa de assassinato 
em Saint-Tropez. 

O barão Tranchant (Benoît Poelvoorde) passa 
férias numa luxuosa mansão, com a mulher Éliane 
(Virginie Hocq) – que está a receber ameaças de 
morte – e um grupo elitista de amigos. Quando 
uma sabotagem faz uma vítima acidental, Boullin 
infiltra-se como mordomo e tenta perceber qual a 
resposta deste mistério. 

O filme recria a mítica dupla da saga Astérix 
(Clavier) e Obélix, com Gérard Depardieu a 
participar como chefe da PJ, pressionado por um 
secretário de Estado, amigo do barão, para prender 
o perpetrador. Clavier e Depardieu protagonizam 
alguns dos momentos mais engraçados e caricatos 
da trama, com Boullin a ser um verdadeiro 

MISTÉRIO EM 
SAINT-TROPEZ
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TÍTULO ORIGINAL 
The Protégé 
REALIZAÇÃO

Martin Campbell
ELENCO

Maggie Q.  
Samuel L. Jackson  
Michael Keaton  
ORIGEM

EUA/Reino Unido 
DURAÇÃO

109 min. 
ANO 

2021
 

Receita para um filme de ação: realizador e 
argumentista experientes no género, check; atores 
carismáticos e habitués nestas andanças, check; 
uma protagonista inteligente, implacável e sexy, 
check; diversos cenários internacionais – Londres, 
Bucareste e Vietname –, check; armas automáticas 
da qual eles sabem sempre a designação e nós 
não fazemos ideia, check; tiros à queima-roupa na 
cabeça e facadas nos olhos, check; milionários que 
enriqueceram “à pala” do crime, check; técnicas 
de tortura que nos fazem fechar os olhos e cenas 
intensas de pancadaria, check; coreografias de 
artes marciais, que parecem perfeitas, check; a 
banda sonora que também assume um papel, 
check. Em traços largos, assim podemos definir 
«A Protegida», da produtora independente 
Millennium Media. Inc, responsável por chancelas 
como «Os Mercenários» ou filmes como «Assalto 
ao Poder» ou o “novo” «Rambo – A Última 
Batalha». 
 
A par de «007: Casino Royale» ou «A Máscara 
de Zorro», Martin Campbell é um veterano 
no entretenimento de audiências e, neste, 
caso também não desilude. Richard Wenk 

(«Mercenários», «Equalizer») não brilha na 
originalidade do argumento – uma criança é 
resgatada num cenário de crime no Vietname 
pelo lendário assassino Moody (Samuel L. 
Jackson), que a treina e a torna na assassina 
mais hábil do mundo. Quando este morre, 
Anna (Maggie Q.) vai em busca de vingança, 
cruzando-se com outro exímio assassino, 
Rembrandt, (Michael Keaton), com quem entra 
num jogo de rato e gato, com contornos pouco 
profissionais, mas muito sexys e cómicos até 
– e tem falhas, mas tem rasgos de diálogos 
imperdíveis, como o que Anna e Rembrandt 
têm no restaurante. 

«A Protegida» não é uma obra-prima e não 
tem pretensões a tal, mas no seu género, o 
bilhete pago é para um filme de ação que 
vence pela química e cumplicidade dos três 
protagonistas, dos twists que vai introduzindo 
e, especialmente, pela sua protagonista, uma 
verdadeira “bad ass”. Uma heroína ou uma 
pecadora? Não interessa. Apenas queremos que 
ela “ganhe” sempre e… ela ganha mesmo. 
SARA AFONSO

A  
PROTEGIDA
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TÍTULO ORIGINAL 
Reminiscence 
REALIZAÇÃO

Lisa Joy
ELENCO

Hugh Jackman 
Rebecca Ferguson 
Thandiwe Newton  
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

116 min. 
ANO 

2021

 

Um conto futurista feito a partir da estética de «Blade 
Runner» e do manual de instruções de Christopher 
Nolan. Lisa Joy, nome por trás da série «Westworld», 
aqui a estrear-se na cadeira de realizadora para 
cinema, perdeu-se nos canais húmidos destas e outras 
inspirações. Com Hugh Jackman e Rebecca Ferguson 
a garantir o mínimo de carisma a uma produção com 
alguma escala, «Reminiscência» tenta insinuar-se como 
um objeto capaz de desenvolver a fórmula narrativa que 
combina ficção-científica e romance. A questão é que 
nem um nem outro funciona como ingrediente salvífico 
num filme que falha, desde logo, em convencer-nos de 
uma postura “cinematográfica”.
 
Desde que começa, «Reminiscência» dá ares da 
linguagem das séries, para mais com um uso do CGI 
que sublinha o piloto automático de alguns supostos 
movimentos de câmara. Estamos num futuro 
próximo, em que as alterações climáticas modificaram 
o semblante das cidades costeiras, parcialmente 
submersas, e os hábitos quotidianos trocaram o dia 
pela noite. Jackman é Nick Bannister, um veterano 
de guerra que trabalha em Miami como investigador 
particular e usa um aparelho de alta tecnologia que 
consegue converter memórias em imagens vívidas: 
as pessoas pagam por esse serviço para regressar ao 

passado, a momentos felizes da sua vida, quase como um 
vício. É nesse contexto que surge uma misteriosa femme 
fatale chamada Mae (Ferguson), cantora de cabaret com 
quem ele se vai envolver romanticamente. Ela acaba por 
evaporar-se de um dia para o outro, e Nick, apaixonado, 
segue-lhe o rasto através da máquina de memórias, numa 
sucessão pesada de descobertas mais ou menos óbvias que 
“matam” a agilidade do thriller. 

Na verdade, «Reminiscência» é um pé de chumbo em 
quase todos os aspetos, incluindo uma voz off que deveria 
ser um recurso estilístico, mas que cai por diversas 
vezes na imbecilidade de servir de eco para aquilo que o 
espectador está a ver!! É incompreensível que Lisa Joy, que 
já mostrou saber trabalhar dentro dos géneros (western 
e ficção-científica), tente erguer um filme com uma certa 
envergadura enquanto mina cada detalhe que nos poderia 
ligar à sua proposta. Os diálogos oscilam entre o piroso e o 
desinspirado, a linha neo noir leva-se demasiado a sério, e 
não há sentimento que resista a um enredo desastrado na 
sua própria ambição. É de uma inépcia impressionante.
 
Rebecca Ferguson, atriz cuja presença vem, a espaços, 
colorir uma qualquer ideia de cinema, não tem fôlego para 
ser mais do que uma miragem dentro da leitura visual de 
uma máquina.  INÊS N. LOURENÇO

REMINISCÊNCIA
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TÍTULO ORIGINAL 
Diários de Otsoga 
REALIZAÇÃO

Maureen Fazendeiro 
Miguel Gomes 
ELENCO

Crista Alfaiate 
Carloto Cotta 
João Nunes Monteiro 
ORIGEM 
Portugal 
DURAÇÃO

101 min. 
ANO 

2021

Podíamos começar pelo fim, tal como nos é 
proposto pela dupla de realizadores Maureen 
Fazendeiro e Miguel Gomes: «Diários de 
Otsoga» arranca com surpresa e momentos de 
deslumbramento cinematográfico servidos por 
uma estrutura invulgar, porém eficaz. Um trio 
de atores é convocado para filmar numa quinta 
abastada cercada de árvores e com mar à vista. Sem 
argumento escrito nem planificação cumprida, 
Carlotto Cota, Crista Alfaite e João Nuno Monteiro 
preenchem o tempo a cumprir tarefas do dia-a-
dia, num quotidiano repetitivo e desmoralizador, 
cravado na memória através do registo do ator 
benjamim do elenco.  

Assinado a quatro mãos, «Diários de Otsoga» 
revela um ponto de vista quase exclusivamente 
feminino, com a delicadeza, a subtileza e a 
elegância a sobressaírem na direção de atores 
e na escolha elegante dos enquadramentos. 
Arriscamos mesmo: este é um filme de Maureen 
Fazendeiro, pontuado com a colaboração preciosa 
e a experiência de Miguel Gomes e a ironia fina 
da argumentista Mariana Ricardo. Pergunta do 
leitor da METROPOLIS: mas este não é o último 

filme do Miguel Gomes? O realizador, 
na recente edição do Festival de Cannes 
onde o filme teve estreia mundial, fez 
questão de destacar o papel da realizadora 
na longa-metragem perante a imprensa 
internacional. E, após o visionamento do 
filme, as dúvidas ficam esclarecidas. 

Dito isto, podíamos falar da utilização 
dos filtros para colorir a cores, garridas, 
os dias passados entre os meses de agosto 
e setembro; falar da música orelhuda e 
melancólica que nos acompanha ao longo 
da narrativa; dos diálogos inexistentes ou 
reduzidos à condição de “corpo presente”, 
sem qualquer importância formal para 
o filme…enfim, de tudo isto e quase 
nada. Os últimos dois dias dos diários 
de Otsoga, que são os primeiros da 
experiência cinematográfica da pandemia, 
desiludem e deixam-nos a seguinte 
interrogação: como foi possível terminar 
de forma tão desinspirada o que começara 
tão bem? 
SÉRGIO ALVES

DIÁRIOS DE 
OTSOGA
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TÍTULO ORIGINAL

Sérgio Tréfaut 
REALIZAÇÃO

Sérgio Tréfaut
DOCUMENTÁRIO

 
ORIGEM

Portugal/Brasil/França 
DURAÇÃO

94 min. 
ANO 

2021
  
 
 
 

Nas proximidades da noite escura, o jardim do Palácio 
do Catete (Rio de Janeiro), antiga sede presidencial, 
enche-se de anciões de várias idades com o intuito 
de celebrar a vida através das mais antigas canções 
de amor. Até certa altura, alguém cantarola com 
uma emoção contagiante e igualmente apelativa 
para que não se deixe o “Samba morrer”, a música 
de Aloísio e Edson Conceição ganha um duplo 
sentido em «Paraíso», uma invocação aos tempos 
que não “correm mais” e ao mesmo tempo à doce 
memória de uma juventude acabada e vencida. Sérgio 
Tréfaut («Lisboetas», «Raiva»), mais do que filmar, 
acompanha esta “raiva de velho danado”, como afirma 
Nicola, jocoso para com o seu permanente cansaço, 
proveniente do fardo que o corpo havia tomado. São 
vidas passadas, vidas sonhadas e vidas no limiar do 
fio das suas existências que comungam num Brasil, 
que o próprio realizador faz questão de relembrar, não 
existe mais. Políticas evidentes, a pandemia que os 
interceptou e a distância aprofundada entre as nações 
e indivíduos, os tais muros que nos impedem de 
olhar para o outro lado, o país de outrora, um outro 
país, somente e apenas preservado na lente (neste 
caso a lente de Tréfaut como o testemunho de uma 
extinção a decorrer). É um objeto simples, este que 

escuta os seus relatos, as suas rimas e sobretudo as 
suas melodias, não interessa o talento aqui, somente 
a sabedoria, ora apropriada, ora conservada, como 
aquelas letras esquecidas e igualmente sussurradas 
no ouvida da centenária Ilka, cuja vontade de 
cantar é mais forte do que o esforço de lembrar. Não 
minto, há toda uma emoção reunida, e uma triste 
derrota vinda dos corpos decadentes e das vozes que 
suspiram pelas suas áureas épocas.  Acima de tudo, 
Tréfaut deu-nos um filme sobre a velhice, sobre o 
fim das nossas vidas, captadas como um festival, um 
alegre hino àquilo que nos resta viver. Nesse sentido, 
há uma congeneridade para com uma das grandes 
obras da nossa contemporaneidade - “Before We Go” 
de Jorge Leon - filme esquecido e sem campanha 
alguma que nos envolveu no centro de um bailado 
dos mais tristes corpos. Desta vez, a humildade é 
salientada pela simplicidade com que Tréfaut insere 
estes seus “velhotes”, não deparamos nestas bandas 
intelectualização, superioridades, nem mesmo a 
“pirraça” dos “verdes anos”. É uma homenagem. Uma 
sincera e bonita homenagem. Por vezes, o Cinema é 
assim, tão despido, mas tão emotivo. Viva o Brasil! 
HUGO GOMES

PARAÍSO
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TÍTULO ORIGINAL

 The Boss Baby: Family Business 
REALIZAÇÃO

Tom McGrath 
ELENCO

Alec Baldwin (voz) 
James Marsden (voz) 
Amy Sedaris (voz) 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

107 min. 
ANO

2021 

Desafiada raramente, por um «Fievel - Um Conto 
Americano» (1986) aqui, ou um «Em Busca do 
Vale Encantado» (1988), a Disney reinou de forma 
absoluta e soberana no terreno da animação popular, 
sobretudo após se fortalecer com a fusão com a Pixar 
(por via de «Toy Story»), em 1995, até o fim da década 
de 1990, quando «Antz» (1998) estreou. «Fomiga Z», 
que trazia as vozes (e as personas) de Woody Allen 
e Sharon Stone como o seu par romântico, deu sinal 
verde à Dreamworks para desafiar o rato Mickey, 
e trazer-nos pérolas como «Boss Baby: Negócios 
de Família», cuja bilheteria, estimada em cerca de 
US$ 100 milhões, reflete mais a crise do mercado 
exibidor, com a covid-19, do que o cansaço em relação 
ao formato animado. Tom McGrath, realizador 
da franquia Madagascar, leva às telas um filme 
ainda mais divertido – e formalmente refinado, na 
lapidação da anatomia da sua fauna de personagens 

- do que o filme original, de 2017, alimentando uma 
guerra do império dos animadores. Guerra essa 
que começou em 1997, quando Steven Spielberg, 
David Geffen e Jeffrey Katzenberg se juntaram 
para fundar a DreamWorks SKG, ao lançarem «O 
Pacificador», com Nicole Kidman e George Clooney. 
Aquele thriller inaugurou o estúdio que tomou a rédea 
da concorrência pelos dólares, euros, libras, reais e 
afins dos espectadores interessados em narrativas 
em computação gráfica, stop motion, desenho em 
papel e rotoscopia, apostando em tramas com um 
coeficiente de picardia superiores ao que o padrão 
Disney comportava. Erraram bastante, com «O 
Príncipe do Egipto» (1998) e «O Caminho para El 
Dorado» (2000), mas acertaram no alvo com Shrek 
(2001 -2010), «A História de uma Abelha» (2007) 
e «Megamind» (2010). Cada acerto remexia as 
engrenagens da corrida ao ouro, abrindo precedentes 

BOSS BABY: 
NEGÓCIOS 
DE FAMÍLIA
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para que novas grifes (Blue Sky, de «A Idade do Gelo», 
e a Illumination, de “Gru - O Maldisposto” e “Os 
Minions”) chegassem e que novas expressões autorais 
(como a Mélusine Productions, de «Wolfwalkers») se 
firmassem. E, nessa transformação, vozes como a de 
McGrath ecoaram.

O seu “The Boss Baby”, traduzido no Brasil como «O 
Poderoso Chefinho», em referência ao Dom Corleone 
de «O Padrinho» (no Brasil, “O Poderoso Chefão”), 
pautava-se na seleção de Alec Baldwin como a voz 
de um bebé genial, inspirado pela literatura de 
Marla Frazee. O primeiro filme foi um blockbuster, 
somando US$ 527 milhões no seu box-office global. O 
segundo chegou com menos visibilidade, prejudicado 
pela pandemia, mas colecionou sorrisos com seu 
argumento cheio de reviravoltas. A primeira delas é 
a chegada de uma bebé, Tina (voz de Amy Sedaris), 

sobrinha de Ted, o bebé brilhante que Baldwin dava 
a sua voz, agora um adulto. Ela necessita que o seu 
tio e o seu pai, Tim (James Marsden), juntem-se para 
uma missão arriscada: desbaratar uma escola cujo 
diretor, Dr. Armstrong (Jeff Goldblum, hilariante), 
tem um plano para dominar os pais de todos os seus 
alunos e libertar as crianças do jugo familiar, criando 
anarquia.
   
Além de depurar as relações entre os irmãos Ted e 
Tim, tridimensionalizando personagens, «Boss Baby: 
Negócios de Família» desafia a gravidade da plateia, 
convidando o seu público a enveredar por numerosos 
perigos que mexem com os nervos e anulam a nossa 
inércia. É um estudo sobre a cooperação entre os 
membros de uma família pelo meio de uma narrativa 
de ação contínua, com um vilão que renova o 
arquétipo do cientista louco. RODRIGO FONSECA
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«Mais Uma Rodada» é uma colheita vintage de Thomas 
Vinterberg que conquistou o prémio de Melhor Filme 
Estrangeiro nos Oscars em 2021. E, mais do que isso, 
conquistou milhões de espectadores por todo mundo 
à medida que estes descobrem um filme que fala sobre 
estar vivo e desperto para a vida. 
A narrativa gira em torno de um grupo de quatro 
professores de meia-idade num liceu de Copenhaga que 
decide testar a afirmação de um académico, o pensador 
escandinavo Finn Skårderud. Este afirmava que o ser 
humano nasceu com um défice de álcool no sangue 
e seria necessário repor o álcool para as pessoas se 
tornarem mais criativas e relaxadas. 
Mads Mikkelsen está primoroso na interpretação 
autêntica e cheia de cambiantes de um professor 
de história que defende que o consumo do álcool 
determinou o rumo da História Mundial. Ele sente-se 
preso numa rotina medíocre e ao consumir o álcool 

parece-lhe poder recuperar o ímpeto de viver. A origem do 
filme advém da cultura de consumo de álcool na Dinamarca 
e a história teve o input da filha do realizador (Ida) que iria 
entrar nesta obra mas que faleceu num trágico acidente 
de viação no início da rodagem. As sequências no liceu 
são filmadas na turma e com os colegas de Ida. O filme 
inicialmente seria mais a celebração do álcool e divergiu 
para uma análise e celebração da vida: temos partes 
hilariantes mas também a tristeza com a exploração do 
lado negro. Os personagens impulsionados pelo consumo 
do álcool são forçados a questionar o presente e as suas 
acções. O ensemble é impressionante, dos actores mais 
velhos aos mais jovens. O filme é uma obra imbuída de 
amor ao mesmo tempo que é um pontapé na crise da meia 
idade e sobre o voltar a abraçar os aspectos que nos tornam 
completos. «Mais Uma Rodada» é um magnífico tributo à 
vida.  JORGE PINTO

FILMS4YOU

mais uma 
rodada
 
TÍTULO ORIGINAL 

Druk 
REALIZAÇÃO

Thomas Vinterberg
ELENCO

Mads Mikkelsen 
Thomas Bo Larsen 
Magnus Millang

DVD



CINEMA EM CASA

«Dor e Glória» é uma das grandes obras da carreira de 
Pedro Almodóvar. É um filme bastante pessoal mas 
não é autobiográfico. A obra tem imensos componentes 
da vida do cineasta espanhol: a roupa, a casa, a arte e 
as memórias da mãe. «Dor e Glória» retoma os temas 
clássicos da sua filmografia: os amores, a vida de 
realizador e o carinho pela mãe. Salvador (Antonio 
Banderas) é um realizador e argumentista que pára de 
fazer filmes devido à sua dolorosa condição física, mas 
também a profunda dor na sua alma. A história do filme 
varia entre o presente e o passado recente em Madrid 
e a infância do realizador na província espanhola, os 
sacrifícios e o carinho da sua mãe, interpretada em 
dois momentos distintos por Penélope Cruz e Julieta 
Serrano. Salvador decide colocar as mãos à obra e 
escreve um argumento que é descoberto por Alberto, 
um antigo prodígio e seu protegido que se aproxima 

dele porque deseja interpretar o seu texto em palco. 
O personagem é interpretado por Asier Etxeandia, 
mais um tesouro para o baú dos grandes actores 
Almodovarianos. A sequência de representação do 
monólogo em palco por Asier Etxeandia é poderosa, um 
momento nostálgico baseado num trecho de uma obra 
escrita para teatro por Almodóvar intitulada “Cinema 
and the Liquids”. O monólogo no filme representa mais 
uma reflexão e uma viagem na memória e a paixão pelo 
cinema. Esta envolvente viagem pelo tempo completa-se 
com o reencontro de Salvador com o seu ex-namorado 
(Federico Delgado) nos anos 1980 em Madrid.  «Dor e 
Glória» é um daqueles filmes que é impossível descrever 
totalmente por palavras, é preciso ver e sentir, é uma 
carta ao amor de mãe, às antigas paixões e ao eterno 
fascínio pela sétima arte. É ao mesmo tempo um arraso 
e um triunfo emocional. JP

PRIS AUDIOVISUAIS
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«No Ritmo do Coração», da Apple TV+, é um feel-
good movie e remake do sucesso francês «A Família 
Belier» (2014), de Éric Lartigau. 
Ruby Rossi (Emilia Jones) é a única pessoa que 
não é surda na sua família. Vive com os pais e 
o seu irmão e desde tenra idade ela é a ponte 
de comunicação entre a família e o mundo. A 
família Rossi vive nas costas de Gloucester, no 
Massachusetts, o seu rendimento advém da pesca 
no mar que se vê ameaçada pela pressão dos 
intermediários. Mas outro problema vai despertar 
e promete testar a força dos Rossi: Ruby decide 
inscrever-se numa aula de música no liceu por uma 
paixão por um colega e acaba por seguir o seu dote 
musical. O seu talento pode abrir-lhe as portas de 
uma bolsa universitária mas o seu sonho colide com 
as necessidades da família e o trabalho na pesca. 
A interação no seio da família faz-se com muito 

humor mas também autenticidade nas reacções e 
preocupações e a exposição e dinâmicas da cultura. 
O filme vai-se debruçando sobre várias narrativas, 
entre o romance e o drama ligeiro, sempre com 
uma pitada de humor: a história de crescimento de 
Ruby, a evolução na música, o negócio de família e a 
doce relação entre Ruby e os pais. Emilia Jones está 
incrível no seu papel, e muito bem acompanhada, 
todos trabalham de forma orgânica. A mãe de Ruby 
é interpretada por Marlee Matlin que, trinta anos 
depois de ter conquistado o Oscar em «Filhos de 
Um Deus Menor» (1986), continua deslumbrante. 
«No Ritmo do Coração» transmite-nos aquele 
sentimento de conforto de uma boa história sem 
ser piegas. É tocante e bem-humorado. Não faz 
esquecer «A Família Belier», mas com mérito 
próprio conquista igualmente um lugar em nós.JP

APPLE TV+
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NETFLIX

«Beckett» foi realizado por Ferdinando Cito Filomarino, 
um cineasta com pedigree – foi director da segunda 
unidade de «Suspiria», «Chama-me Pelo Teu Nome» e 
«Eu Sou o Amor», filmes de sucesso de Luca Guadagnino 
e que também produziu este filme da Netflix. «Beckett» 
segue o formato de thriller: um homem em fuga que 
decide parar de fugir e passa a perseguir aqueles que 
estão no seu encalço. O protagonista é um homem 
comum que tropeça numa conspiração que pode mudar 
os destinos da Grécia e o seu testemunho faz de si 
um alvo a abater. Ao mesmo tempo, e como se não 
bastasse, Beckett (John David Washington) sente-
se como o principal responsável da morte da sua 
namorada (Alicia Vikander), nos primeiros minutos 
do filme, num despiste fatal junto de uma localidade 
pitoresca grega. «Beckett» desenrola-se em localizações 
de perder de vista e depois sai do interior e localiza a 
acção em ambiente urbano e de instabilidade social. 

Os acontecimentos sucedem-se em modo de sprint, 
sempre a correr e sempre a tentar impedir ser morto até 
Beckett descobrir a razão porque é perseguido. A música 
do filme – um dos aspectos mais interessantes – é de 
Ryuichi Sakamoto. John David Washington, após ter 
sido figura de proa em «Tenet» de Christopher Nolan em 
2020, desempenha um homem consumido pela culpa 
que não tem tempo para fazer o luto ao tornar-se o fio 
condutor de uma trama hitchcockiana. O filme conta 
com um bom elenco secundário com Vicky Krieps (a 
melhor performance do filme), Panos Koronis e Alicia 
Vikander (quando a sua personagem morre o filme 
parece morrer com ela). Trata-se de um registo de acção/
reação sem alma, a fotografia do filme é insípida, numa 
tentativa falhada de incutir realismo, tenta-se seguir os 
grandes thrillers do género dos anos 1970, mas mesmo 
se «Beckett» cumpre a missão, está longe desse panteão.    
JP

beckett
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«11 de Setembro: No Gabinete de Crise do 
Presidente», da Apple TV+, é um documentário 
extremamente interessante e pertinente na 
celebração da memória daqueles que nunca 
deverão ser esquecidos e perderam a sua vida 
nos ataques terroristas no 11 de Setembro 
de 2001, nos Estados Unidos da América. O 
documentário de Adam Wishart, com a narração 
de Jeff Daniels, fez um ambicioso trabalho de 
reconstituição de um dia negro da história dos 
Estados Unidos. Ele concebe a sua estrutura a 
partir da linha temporal do líder da nação que foi 
acusado por muitos de negligência na reação aos 
acontecimentos. A visão deste filme é construída 
a partir de George W. Bush e de todo o aparelho 

político e mediático que o rodeava nesta trágica 
data. O filme não é uma peça de revisionismo 
mediático, não há acusações disparatadas, 
apenas a constatação dos factos e a verdade que 
muitos, provavelmente, desconheciam sobre a 
tensão e a mente dos homens do Presidente que, 
subitamente, se tornou um presidente de guerra 
no início do seu mandato. A história e o cinema 
documental, apesar dos ritmos informativos de 
24/7, ganha com a perspetiva do tempo, 20 anos 
depois dos acontecimentos, «11 de Setembro: 
No Gabinete de Crise do Presidente» é um caso 
exemplar desse facto. Neste documentário 
passamos a conhecer em primeira mão a reacção 
do Presidente no fantasmagórico 11 de Setembro, 

APPLE TV+
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a explicação da sua reacção atónita na escola 
Primária que estava a visitar na Flórida, aquando 
do conhecimento dos ataques em Nova Iorque, 
o papel dos Serviços Secretos na protecção ao 
Presidente na viagem forçada do Air Force One, 
o discurso à nação e a visita (arrepiante) ao 
Ground Zero. O filme conta com imagens dos 
vários ataques e vários soundbites com figuras 
de Estado do gabinete de George W. Bush mas 
também de assistentes que estavam na Casa 
Branca aquando dos ataques dando uma visão 
global e completa de um dia que vai perdurar 
para sempre na memória de quem viveu em todo 
o mundo estes fatídicos eventos. JP
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