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A rentrée de cinema fica marcada pela estreia de «Dune - Duna», a nova
visão 'futurista' de Denis Villeneuve, adaptando as novelas de Frank Herbert
originalmente publicadas em 1965. Estamos de novo no árido e escaldante
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planeta Arrakis, revendo uma obra que David Lynch tinha filmado em 1984.
A estreia do filme foi sendo adiada devido às restrições impostas pela pandemia
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«Dune», o filme a que damos mais atenção neste # 80 da METROPOLIS, era um

que os melhores ou piores resultados de «Dune» não dependiam apenas das
condições de exibição cinematográfica. O 'remake' foi sempre encarado como
um projeto desafiador, considerando que a obra de David Lynch foi um fracasso
financeiro e é um filme de culto dentro do género da ficção científica.

desafio de produção que permitia avaliar a capacidade dos estúdios de cinema
norte-americanos criarem um filme de sucesso com densidade narrativa e
relevância temática. Além disso, esta estreia sucede numa época disruptiva para
a distribuição cinematográfica, como se verificou em vários países onde o filme
foi exibido simultaneamente em sala e na plataforma HBO Max. Os resultados
confortaram a Legendary e Warner Bros que já anunciaram a parte II. É relevante
concluirmos esta viagem, considerando que o filme é hoje mais urgente do
que pareceu nos anos oitenta do século passado ao abordar problemas como a
desertificação e exploração dos recursos naturais,
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O destino de «Dune» começou a ser traçado no festival de Veneza. Neste número
voltamos a assinalar algumas das estreias mundiais dos festivais de outono que o
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Os festivais de cinema
voltaram em força nesta
rentrée. E voltaram a provar
que cada vez mais há um
público sedento do “evento”.
Um público que gosta de ver
primeiro, um público que
quer ouvir as apresentações
e participar nos Q&A. Em Portugal, o sucesso das
salas esgotadas ou quase de casos como a Festa do
Cinema Francês, o Fest ou o MOTELx demonstra
que o conceito do público é partilhar, muito mais
do que ser visto. Tudo isto numa altura em que
os filmes que não são blockbusters parecem ter
perdido a maioria dos seus espetadores depois
da pandemia. As pessoas que deixaram de ir
ver cinema de autor são as mesmas que ficam
em casa a ver séries nas plataformas e, depois,
quando o rei faz anos, se deslocam a um festival.
Por este caminho, vão de certezinha acontecer
mais festivais. Por um lado, são a salvação de um
certo tipo de cinema, por outro, quem sabe se
também não serão um certificado de extermínio
da “tradicional” estreia em sala. Dá que pensar.
A reflexão nesta coisa de festivais passa por
uma outra constante: à parte dos cineastas
dos filmes exibidos, coisa que nunca se vê são

realizadores presentes. Os nossos cineastas não
gostam de ver cinema nos festivais. Há uns anos,
quando o TIFF era em uptown, era normal ver
Brian De Palma entre os críticos nas sessões
“press & industry”. O homem é cinéfilo e quer
ver o que se faz de novo. Cá, parece haver um
desinteresse com aquilo que é novo. À parte de
João Pedro Rodrigues e Gonçalo Galvão Teles,
é muito raro ver cineastas estabelecidos a ver
cinema nestes eventos. Francamente gostei de
ver este último e Artur Ribeiro (realizador de
Terra Nova) no FEST deste ano. Cineastas com
interesse genuíno em espreitar as masterclasses,
as sessões do novo cinema e mesmo as festas.
Este ano, o festival de Espinho esteve com
alguns dos melhores filmes vistos em Cannes
e nem isso chegou para mais cineastas terem
vontade de ir lá, nem mesmo os nortenhos.
Por falar em norte, elogio para o Cinema
Trindade, que depois da pandemia está um
autêntico festival de cinema diário, implacável
a conseguir as antestreias primeiro que todos, a
trazer cineastas de gabarito como Walter Salles
e a estar sempre a inventar ciclos e sessões
especiais. Américo Santos, o seu programador,
faz serviço público na Baixa do Porto e qualquer
dia têm de lhe dar uma estátua...

Há um ano o cinema brasileiro
olha para os céus atrás do
paradeiro de um ovni chamado
«Por onde anda Makunaíma?»,
que surpreendeu o país na
disputa pelo troféu Candango
do Festival de Brasília e saiu
dele laureado com o prémio de
melhor filme. É uma produção egressa de Roraima,
com 84 minutos de afirmação de identidade na
veia, num estudo sobre os mitos que fundam a
Pangeia latina, a partir do legado das populações
indígenas. Centrado na herança mítica dos povos
fundadores, a longa-metragem de Rodrigo Séllos é
uma universidade de múltiplos saberes, concentrados
em 84 minutos, a partir do estudo da figura de
Makunaíma – mais lembrado pelo livro de Mário de
Andrade, onde o nome do personagem se escreve com
“c” e não com “k” – como uma síntese da brasilidade
em sua concepção mais revolucionária, desbundada,
tropicalista. Ao longo da projeção, estuda-se
Antropologia, Cinema Moderno, Teatro e Geopolítica,
sempre a partir de um debate sobre os movimentos
de vanguarda da arte. Uma frase do produtor Luiz
Carlos Barreto, responsável pelo sucesso de bilheteria
“Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), serve como
um farol para esta narrativa de uma convulsiva (e,
também, reflexiva) montagem: “O Brasil se perderá
definitivamente na hora que renegar Macunaíma”.

Pautado num argumento sólido como rocha,
construído a partir de uma estrutura assinada por
Juliana Colares, o filme de Séllos parte do registro
de Makunaima como sendo um mito para povos
da tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana,
registrado em livro pela primeira vez no início dos
anos de 1910, pelo etnólogo alemão Koch-Grünberg.
É ele quem fez a ponte entre o extremo norte da
América do Sul com o Brasil, por meio de Mário de
Andrade. Partindo de um rastreio etnográfico e de
uma atomização da rapsódia andradiana, o cineasta
engata um voo pelo Cinema Novo, para fazer a
geologia das cordilheiras semióticas que o realizador
Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) erigiu ao
levar Macunaíma às telas, em 1969, com «Grande
Otelo» (1915-1993) e Paulo José (1937-2021). Este
tem uma delicada aparição no documentário, em
meio a depoimentos analísticos de Heloísa Buarque
de Hollanda e Hernani Hefner. Igualmente delicada
é a fala de Antunes Filho (1929-2019) sobre a versão
do Herói Sem Caráter para os palcos, questionando
a repressão contra o espetáculo. Repressão, aliás, é
uma das palavras mais revisitadas (e espatifadas)
por Séllos, em especial num desabafo do ator Cacá
Carvalho a dizer: “Aquela força de ‘Macunaíma’ foi
uma resposta a um tempo terrível. Talvez esteja
para aparecer uma outra resposta de força artística
diante desse horror que está se configurando desses
tempos politicamente… vergonhosos”.
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A MULHER QUE MORREU DUAS VEZES
OZU DE JADE
HUGO GOMES

Para muitos foi somente o
pretexto para seguirmos na
proposta de suspense e de
alusões hitchockianas de Brian
De Palma, mas, deste lado,
relembro com alguma tristeza,
aquela que é a segunda morte
de uma mulher desesperada. O
filme que vos trago é «Vestida
Para Matar» («Dressed to Kill», 1980), um dos meus
prediletos do realizador, ainda na tradição do legado
deixado pelo mestre de suspense de Hollywood [Alfred
Hitchcock], nascendo aqui um fôlego, ora antigo, ora
moderno, duma estética de Nova Hollywood, daquele
cinema aprendido e recitado com as paixões e as
desconstruções devidas. Sim, os ditos “movie brats”
(Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola), cineastas com
uma consciência do cinema enquanto arte em plena
mudança estética, narrativa e performativa. Para
quem desconhece, ou cuja memória não é o seu forte,
a obra parte de uma assassina em série na sede do
seu mortal vício que persegue uma “call girl” (Nancy
Allen) que porventura testemunhou um dos seus
crimes. No centro está Michael Caine como psiquiatra,
e ainda mais a fundo uma paciente sua, loira de meiaidade, enclausurada no aborrecimento que não é
mais que a sua vida de dona de casa. As evasões desta
mulher, o nosso primeiro contacto neste mesmo
universo, acontecem exclusivamente na sua mente,
os devaneios que a fazem desesperar e suspirar pela
fuga possível, partindo de um pressuposto sexual.
Segredos íntimos acompanhados por carícias
libertadoras, fantasias projetadas apenas confiadas
ao seu psiquiatra. Esta mulher (Angie Dickinson)

cede à sua fervorosa loucura, à febre que a corrói no
seu interior profundo, e encontra essa oportunidade
numa das icónicas sequências no cinema de De Palma,
um calculado passeio no Museu de Arte de Filadélfia,
um desfrear do seu psicológico em pleno tormento
que se transforma numa correria pela cultura do
sexo. Os encontros que tornam-se desencontros e
por fim num instintivo reencontro, culminando no
seio dos lençóis e de uma almofada amarrotada numa
cama desconhecida. A nossa mulher atingiu o seu
pleno prazer por via de braços estranhos, o conforto
que não revia nos gestos frios do seu marido. Uma
noite apenas, era o prometido e tal ficou registado.
No momento da saída de cena, discreta assim quis,
Dickinson sorrateiramente evade o apartamento
daquele homem incógnito e sem face (apenas o corpo
como moeda de troca), mas a sua curiosidade domina.
Na tentativa de adiar a sua nova “fuga” (a da fantasia
para o seu enfadonho real), a mulher lança-se na
jornada de conhecer este companheiro temporário,
com isso confrontado com o seu fim, a sentença de
um adultério satisfatório, a luxúria consequencial.
Perante esse novo e revelado “veneno” que corre pelas
suas veias, a loira é subitamente “atropelada” pelo
seu carrasco. Nada relacionado com a sua anterior
condenação, mas foi com a fria lâmina do facalhão
utilizado por esta entidade assassina que Dickinson
cede ao seu eterno descanso. Esta foi a loira que morreu
duas vezes, a morte definitiva pelo vilão da história e
a outra, pelo seu escape à realidade que a afrontava
diariamente. Porém, pensando bem, esta sua segunda
morte soou mais com uma salvação, até porque nesta
sociedade regida pela convencionalidade, os desejos
nunca são prazeres inocentes.
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dune
fotos: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

O romance de Frank Herbert
regressa novamente ao grande
ecrã. Com um elenco recheado
de estrelas e muitas expectativas,
a nova adaptação de um dos
marcos da literatura de ficção
científica é uma das obras mais
esperadas dos últimos anos.
Saiba mais, neste especial da
METROPOLIS, sobre «DuneDuna», o novo ambicioso projeto
de Denis Villeneuve.
TATIANA HENRIQUES

E SP EC IA L D U NE

HISTÓRIA
Num futuro distante, os planetas
são liderados por casas nobres
que fazem parte de um império
feudal intergalático. A família do
jovem Paul Atreides (Timothée
Chalamet) assume o controlo do
planeta deserto Arrakis, também
conhecido como Duna, o único
local onde se pode encontrar
uma especiaria de elevada
importância, um recurso muito
procurado por todos. Tal faz com
que Arrakis se torne num planeta
difícil de governar e a família
Atreides passe a ser o alvo da
perigosa Casa Harkonnen.

O DESAFIO DE PASSAR DUNA PARA O ECRÃ
O romance de ficção científica “Duna”, de Frank Herbert, foi
lançado em 1965. É considerado,
até hoje, como um título de relevo
do género, um marco na literatura,
que inspirou muitos escritores e
cineastas. E são vários os casos de
obras literárias de ficção científica que chegaram depois ao cinema
com sucesso, como “Blade Runner:
Do Androids Dream of Electric
Sheep?” (1968), de Philip K. Dick -

transformado em filme em «Blade
Runner - Perigo Iminente» (1982),
ou “História da Sua Vida e Outros
Contos” (1998), de Ted Chiang - que
seria adaptado para o grande ecrã
em «O Primeiro Encontro» (2016).
Mas, com “Duna”, a missão de adaptação parece quase impossível.
Ora, dizer que a obra de Frank Herbert é complexa é quase um eufemismo. Ao longo das muitas páginas

do livro, o leitor depara-se com
conspirações, estruturas sociais intrincadas, reflexões filosóficas, misticismo, metáforas para a relação do
homem com a natureza ou vermes
de areia gigantes. É muito para contar, tornando a tarefa de condensar
tudo num filme como algo deveras
desafiante. E houve já quem tivesse
tentado, mas o resultado não caiu
nas boas graças de fãs e crítica.

Começando pela ideia do realizador
Alejandro Jodorowsky, considerado
como muito ambicioso. O cineasta chamou, para o projeto, artistas
como H.R. Giger, para desenhar o
universo de Duna, e Salvador Dalí,
para interpretar o Imperador Padishah por um valor de 100 mil dólares
por hora. Grande parte do orçamento foi gasto sem filmar qualquer cena
e a ideia acabaria por não avançar.
Já o projeto de David Lynch viu a

luz do dia em 1984, com Kyle
MacLachlan como protagonista, além de uma participação
de Sting. Mas a história foi
contada de forma apressada
e o resultado não impressionou, tendo rendido algumas das
piores críticas da carreira de
Lynch, que, na verdade, é um
dos mais reconhecidos cineastas norte-americanos.
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DENIS VILLENEUVE E JAVIER BARDEM

E SP EC IA L D U NE

O CAMINHO DE VILLENEUVE
Denis Villeneuve procura agora mudar o rumo desta história. Curiosamente, o realizador assinou «Blade
Runner 2049» (2017) e «O Primeiro
Encontro», duas obras cinematográficas com base num livro, e ambas contribuíram para dar robustez ao percurso do cineasta na ficção científica.
Segundo o cineasta, estes dois filmes
foram mesmo basilares para poder
abraçar o novo projeto. “Foi, de longe,
o projeto mais difícil que já fiz”, refere
Villeneuve sobre «Dune».
O realizador canadiano começou o
seu percurso em 1994, com a realização da curta-metragem documental «REW FFWD», tendo chamado
verdadeiramente a atenção com
«Incendies - A Mulher que Canta»

(2010), nomeado para o Óscar de
Melhor Filme de Língua Estrangeira. Aliás, esta obra foi filmada no
deserto de Wadi Rum, na Jordânia,
local a que Villeneuve voltou agora para realizar «Dune». Todavia, já
ali pensava nesta história de Frank
Herbert: “Lembro-me de tirar notas
mentais na altura: ‘Se alguma vez
fizer o filme, vou voltar aqui’”. “Mas
era uma enorme fantasia”, recorda.
Depois de «Incendies - A Mulher que
Canta», estava lançado o caminho do
cineasta em Hollywood, levando-o a
thrillers como «Raptadas» (2013) ou
«Sicário - Infiltrado» (2015), tendo
ainda adaptado uma das obras de
José Saramago no filme «O Homem
Duplicado» (2013). «O Primeiro En-

contro», protagonizado por Amy Adams, é um dos principais marcos da
sua carreira, com oito nomeações aos
Óscares, incluindo para Melhor Realizador - a obra viria apenas a conquistar a estatueta dourada na categoria
de Melhor Edição de Som.
«Dune» é um objetivo de já longa
data, que remonta ao período de
adolescência do realizador. “Não é
fácil trazer os sonhos de adolescência para a frente de uma câmara. Eu
era realmente um grande sonhador
em adolescente. Tive de tentar agradar a esse tipo. Havia muita pressão
para garantir que não desapontaria o
sonho”, confessa. Contudo, o projeto
só começou a ganhar, efetivamente,
forma quando Villeneuve e o com-

positor Hans Zimmer estavam a trabalhar no filme «Blade Runner 2049».
Zimmer também é um grande fã da
obra de Herbert e acabou por inspirar
o cineasta a lutar pelo projeto. Algum
tempo depois, a Warner Bros. e a Legendary Pictures aceitaram a ideia de
Villeneuve, dando início a um projeto
ambicioso e cheio de desafios.
Ao contrário dos seus antecessores,
Villeneuve dividiu a história em
duas partes. Este primeiro filme terá
como foco a juventude de Paul Atreides, um homem com uma enorme
responsabilidade pela frente, quando se torna herdeiro do governo de
um planeta desértico, mas cheio de
recursos. Além de ser um planeta
altamente requisitado - e, por isso,

alvo da cobiça de vários inimigos
-, há, ainda, enormes monstros de
areia e um povo particularmente
hostil, denominado de Fremen.
O realizador considera que “há muitas formas de abordar a história
de "Duna", mas uma delas, um dos
principais ângulos, é a história muito humana da família Atreides, que
cai na armadilha montada pelo Imperador, que está a ficar cada vez
mais ciumento da sua crescente
popularidade”. “Para mim, «Dune»
é um thriller psicológico, uma aventura, um filme de guerra, um filme
sobre a passagem para a idade adulta. É até uma história de amor. Há
uma razão pela qual o livro ficou na
minha estante, ao lado da minha

cama, todos aqueles anos”, assinala.
"Duna" é, efetivamente, uma obra
muito cara a Villeneuve. Tanto que
considera que os vários passos da sua
carreira o encaminharam para esta
obra: “Tudo o que aprendi sobre a
arte de realizar, cada trabalho que fiz,
seja melhor ou pior, só serviu para
me fazer sentir capaz de enfrentar
"Duna”. Pode parecer pretensioso e
nada humilde, mas é o meu trabalho
de maturidade. Sinto-o dessa forma”.
“Não sei o que está para vir, mas sei
que esta foi a razão para eu me tornar
realizador”, afirma. Seja o que for que
esteja no horizonte, certamente Villeneuve terá na sua mente o famoso
mantra de "Duna": “Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente”.
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TIMOTHÉE CHALAMET E REBECCA FERGUSON

E SP EC IA L D U NE

A PERTINÊNCIA DE «DUNE» PARA A ATUALIDADE
"Duna" foi escrito há já várias décadas, mas os temas que aborda
acabam por ser atuais, segundo o
próprio Denis Villeneuve: “É verdade que algumas coisas, como o
paralelismo entre o LSD e a especiaria sobre a qual Herbert escreve,
estão hoje algo desatualizadas.
No entanto, penso que as grandes
questões que foram abordadas estão hoje muito presentes, pelo que
as destaquei no filme”. “Continuamos a sofrer de um capitalismo
voraz e destrutivo. Grandes organizações, como o Império Galáctico
no planeta Arrakis em Duna, pilham
os recursos naturais das pequenas
nações. O meio ambiente sofre cada
vez mais e estamos a caminhar para

a desertificação e o caos climático.
E, sim, se as sequências de guerra nas paisagens desérticas de lm
fazem lembrar as verdadeiras que
foram e estão a ser vividas hoje em
dia no Afeganistão ou no Iraque, é
porque foi essa a minha intenção”,
assinalou. “O livro, para mim, é
sobre previsão. Um personagem
que pode ver o futuro. Sinto que o
próprio Herbert tinha uma visão
bastante boa do futuro, pessoas a
explorar os recursos naturais com
brutalidade e outras pessoas a lutar
pelo bem da natureza”, acrescentou.
O ator Oscar Isaac refere também
que a obra aborda “o destino de um
povo e da forma diferente como as

culturas dominaram outras. Como
é que um povo reage quando está
no ponto de viragem, quando é suficiente, quando é explorado? Todas
essas coisas são algo que estamos
a ver em todo o mundo neste momento”. “Dinheiro, empoderamento, drogas, máfia... Quem quer que
seja o governador de Arrakis, governa o mundo. E o planeta tem sido
governado pelos tirânicos Harkonnen. É algo que ecoa hoje tanto
como quando o livro foi escrito”,
considera a atriz Rebecca Ferguson.

O DESERTO COMO CENÁRIO
Outra das decisões de Villeneuve
passou por fazer com que «Dune»
tivesse cenários reais o mais possível, com um recurso limitado a efeitos especiais. Desta forma, foram
construídos vários cenários, além
de o deserto ser palco de muitas das
cenas. A equipa de filmagens viajou
até às dunas de Abu Dhabi ou o deserto de Wadi Rum, na Jordânia,
bem como Hungria e Noruega. Na
pós-produção, foram adicionados os
vermes de areia e os navios espaciais.
O deserto de Wadi Rum já foi cenário
de vários filmes, como «Lawrence da
Arábia» (1962), «Perdido em Marte»
(2015) ou «Star Wars: Episódio IX - A
Ascensão de Skywalker» (2019), em

que também participou Oscar Isaac.
“É o mesmo deserto, mas é incrível
como dois realizadores diferentes
podem assumir um lugar e dar-lhe
uma aparência completamente distinta”, refere o ator.
Timothée
Chalamet
destaca
também o caráter mais real das filmagens: “Não era tela verde ou algo
assim. Essa é uma das partes mais
emocionantes do livro e do filme.
Tínhamos os storyboards. Isso foi
uma lição para mim. Num filme
como «Chama-me Pelo Teu Nome»
(2017) ou «Beautiful Boy» (2018),
pode ser contra-intuitivo ver os storyboards porque depois talvez se limite com base num ângulo de câmara

ou o que quer que seja. É o oposto
aqui porque, para uma cena com o
verme de areia que persegue, nunca
poderia imaginar aquilo”.
Villeneuve assumiu que um dos seus
principais objetivos para «Dune» era
torná-lo crível: “Não procurei o exótico. Queria a luz do dia, não um
pôr-do-sol ou o nascer do sol perfeitos. Queria que fosse acessível e
compreensível. Só então os espectadores se concentrariam nos personagens e nas suas relações, sem serem
distraídos pelos enquadramentos do
filme. Assim, dei espaço à natureza
pelo que ela é, sem tentar controlá-la
ou modificá-la”.
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POSSÍVEL SEQUELA?
A história de Frank Herbert volta ao
grande ecrã e, se tudo correr segundo os planos de Villeneuve, «Dune»
será apenas a primeira parte desta
adaptação cinematográfica. A sequela à data de estreia não tinha
sido anunciada oficialmente, mas o
cineasta já tem tudo preparado para
arrancar: “Quando se faz um filme
em duas partes, é preciso saber o
que se vai fazer na segunda parte.
Por isso, estarei muito pronto para
começar rapidamente”. Mais do que
isso, o cineasta já abordou a possibilidade de uma saga, revelando que
tem planos para uma trilogia, com
os primeiros dois filmes a abordar
o primeiro romance. “Dune Messiah”, a sequela do livro de Her-

bert, daria lugar ao terceiro filme.
Para já, falemos da possível segunda
parte de «Dune». Depois de mostrar
a perda de inocência e a adaptação
a uma nova cultura, Paul Atreides
poderá assumir o seu papel como
verdadeiro líder, mas não só. Outra
personagem poderá emergir e ganhar destaque: Chani, interpretada
por Zendaya. “Tenho a honra de
apresentar dois talentos tão explosivos no ecrã [Chalamet e Zendaya]
e mal posso esperar para filmar a
segunda parte de «Dune» para os
voltar a juntar. Sabendo que, no
próximo capítulo, Zendaya será a
protagonista feminina da história”,
conta o cineasta.

O PAPEL FEMININO EM «DUNE»
Jessica Atreides, interpretada por
Rebecca Ferguson, tem um papel
preponderante em «Dune», guiando o seu filho Paul e preparando-o
para assumir uma posição com
um legado pesado. Segundo Villeneuve, “quando estava a escrever
o guião com Eric Roth, disse-lhe
que este era a personagem-chave,
que a relação entre mãe e filho
era a essência de toda a história. É
muito íntimo, extremamente íntimo, diria eu. A grande maioria
das emoções que Paul é incapaz de
controlar, é ela que as somatiza”.

são vitais em "Duna". Poder-se-ia
argumentar que são as guardiãs da
sabedoria e do tempo”, explica Villeneuve. “As mulheres representam
o futuro em cada momento, são as
verdadeiras construtoras positivas
dos mundos da história. Chani, por
exemplo, é a chave que libertará o
verdadeiro Paul. O deus da Duna é a
Natureza - e a Natureza é uma mulher”, acrescenta.

Além disso, as mulheres podem
ter, de facto, um papel crucial na
obra. “As personagens femininas
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PAUL ATREIDES
CASA ATREIDES

«Dune» é uma história complexa e
que incorpora histórias de várias
facções: Navigators, que conseguem
prever o alinhamento das estrelas
para determinar as viagens espaciais;
Mentats, que são como computadores humanos; e as Bene Gesserit,
grupo composto por mulheres e que
representa o aspeto mais religioso da
humanidade, com os elementos a serem capazes de influenciar os acontecimentos. Há, ainda, as Grandes Casas
de Atreides e Harkonnen, que lutam
entre si pelo controlo da Especiaria,
um recurso aditivo e mágico que permite ver o futuro, sendo o elemento
mais poderoso do universo de Duna e
que torna Arrakis tão importante, um
planeta habitado pelos Fremen.

No centro da essência de «Dune»,
encontramos Paul Atreides, que
personifica a perda da inocência
e a adaptação a uma nova cultura. Ao ser filho de Duke, torna-se
herdeiro da linhagem Atreides,
levando-o a ter uma megalómana
tarefa pela frente. Além disso, Paul
tem atributos próprios que fazem
dele uma figura muito procurada
por várias estruturas religiosas e
políticas, tendo também alguns
sonhos premonitórios em que
aparece uma jovem de Arrakis.
Timothée Chalamet foi o ator escolhido para dar vida ao personagem. O nova-iorquino é um dos
atores em maior ascensão nos

últimos anos, com uma presença
fulgurante no cinema. A sua carreira começou ainda no início da
adolescência, na curta-metragem
«Sweet Tooth» (2008), tendo, desde então, participado em filmes
como «Lady Bird» (2017), «Beautiful Boy» (2018), «Mulherzinhas«
(2019) e, claro, «Chama-me Pelo
Teu Nome» (2017), que lhe rendeu
a nomeação para o Óscar de Melhor Ator Principal.
Para Villeneuve, Chalamet era a
única opção possível para interpretar Paul: “Nunca houve um
plano B”. “Ele tem um carisma
inacreditável. O Timothée foi presenteado pelos deuses do cinema”,

afirmou. “Foi uma oportunidade
fantástica para interpretar alguém
tão perdido, tão conflituoso, mas
com tanta responsabilidade em
tenra idade. Pensei que era uma
bela dicotomia e rara de se ver no
centro de um filme. O Paul não é
o protagonista romântico quotidiano”, revela Chalamet. “Somos
apresentados ao Paul quando ele
tem apenas 15 anos de idade e tem
de embarcar numa viagem para
salvar o seu povo de um genocídio.
O Paul vem de um povo moral e
digno, conhecido pela sua honra e
pelo seu valor. É uma cultura guerreira orgulhosa, em contraste com
a ganância e o logro da Harkonnen”, acrescentou.

Chalamet falou também sobre o
que aprendeu com esta nova experiência profissional, que contou com um elenco recheado de
estrelas: “Do ponto de vista de
um jovem ator, aprende-se um
novo conjunto de competências
em qualquer filme. Estou apenas
a seis anos de distância da escola
secundária de teatro. Aos 23 ou
24 anos, estou a aprender todos os
dias. Na verdade, tive sorte de não
conhecer nenhum dos atores antes.
Havia este motivo ulterior unificador para tornar o filme grandioso.
Sentia-me bem. As coisas têm de
ser utilitárias. É a forma mais saudável de abordar a arte e a criatividade. Sem ego”.
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DUKE LETO ATREIDES
Oscar Isaac interpreta Duke Leto
Atreides, um líder justo que recebe
uma tarefa pesada, levando-o a mudar-se de armas e bagagens, juntamente com a sua família, para o
planeta-deserto Arrakis, onde ficará
encarregado de coordenar as respetivas operações. Embora saiba que a
sua nova função seja, provavelmente,
uma armadilha, Duke não tem outra
opção a não ser aceitar a ordem Imperial. Para sobreviver e salvar a sua
família, terá de fazer alianças com
os Fremen, procurando contornar a
ganância provocada pela especiaria
rara que só se encontra em Arrakis.
O ator tem conquistado um espaço
de cada vez maior destaque em Hollywood. Depois de começar a carrei-

ra com um pequeno papel no filme
«Cidade Doente» (1996), a presença
cinematográfica de maior relevo
chegaria com «O Nascimento de
Cristo» (2006), chamando verdadeiramente a atenção com «A Propósito
de Llewyn Davis» (2013). A partir
daí, não mais parou, participando
em obras como «Um Ano Muito
Violento» (2014), «Ex Machina»
(2014), «X-Men: Apocalipse» (2016)
ou «Aniquilação» (2018), além de ter
sido Poe Dameron na nova trilogia
Star Wars.
Isaac já conhecia o livro “Duna” e foi
ele próprio que contactou Villeneuve
logo que soube que o filme estava a
ser preparado. Algum tempo depois,
surgiria o convite para interpretar

JESSICA ATREIDES
Duke Leto. “Quando li novamente
o guião, Leto foi o personagem que
me chamou à atenção. Não só pela
descrição física, mas também pelo
conflito entre querer proteger a sua
família, o seu povo, mas ser forçado a
uma situação impossível e perigosa,
e, ainda assim, esperar poder ganhar
vantagem com ela”, revelou. Sobre
o novo filme, Isaac diz que se trata
de algo “completamente diferente”
em relação às adaptações anteriores:
“Não podia imaginar ninguém mais
adequado para o tom dos romances
originais de Frank Herbert do que
Denis. Há algumas coisas que são por falta de uma palavra melhor - um
pesadelo... Há este tipo de elemento brutal. É chocante, assustador. E
muito visceral”.

Jessica Atreides é a mulher de
Duke e a mãe de Paul, sendo a
principal figura que servirá como
guia para o jovem herdeiro. A
personagem faz também parte
da ordem secreta de mulheres
Bene Gesserit, tendo treinado
manipulação física e mental. Ao
contrário de outras adaptações,
Jessica tem um papel de maior
destaque neste filme.
A atriz sueca não é, de todo, estranha a personagens femininas
fortes e com pendor de ação. Tanto que a atriz até receava começar
a ser escolhida para papéis muito
semelhantes. “É encantador, mas
também considero a vulnerabilidade muito forte. Acho o medo

muito interessante”. Jessica
oferece uma nova perspetiva para
Ferguson, tal como a própria explica: “Ela sabe que, quando tem
um filho, está a criar o caos, colocando-o, basicamente, numa sentença de morte desde o dia em
que nasce. E a Jessica sabe disso.
Ela tem de o empurrar para extremos emocionais, espirituais, e
físicos. Está muito além do que já
experienciei como mãe”.
Ferguson teve a sua estreia na
representação aos 16 anos, numa
telenovela sueca. Anos depois,
seria protagonista da série «The
White Queen», produção que
lhe abriu caminho para a participação em filmes como «Missão

Impossível:
Nação
Secreta»
(2015), «A Rapariga no Comboio» (2016) ou «MIB: Homens
de Negro - Força Internacional»
(2019). A atriz falou sobre as
diferenças entre filmar cenas de
ação da saga Missão Impossível e «Duna»: “Adoro as lutas que
fazemos em Missão. É difícil, bonito e espantoso de fazer, mas é
coreografado.
Em «Duna», a luta é por necessidade. Não é uma sequência de
lutas alongadas, é um desarmamento rápido para provar um
ponto de vista ou provar o seu
poder. Portanto, tudo está a
níveis muito diferentes dos que
estou habituada”.
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DUNCAN IDAHO

GURNEY HALLECK

Duncan Idaho é um hábil esgrimista
e um membro leal da Casa Atreides,
desempenhando um papel proeminente na obra de Frank Herbert.
O personagem é um homem leal,
mas também letal, fazendo de tudo
para defender a família real e, sobretudo, Paul. Jason Momoa dá
vida ao personagem, que poderá
juntar-se ao seu leque de personagens icónicos, com claro destaque
para Khal Drogo, na série «A Guerra dos Tronos», e Arthur Curry, em
«Aquaman» (2018) e noutros filmes
da saga. O ator norte-americano era
um fã de Villeneuve, considerando-o
como um dos seus três realizadores
preferidos. Por isso, aceitou muito
rapidamente fazer parte do elenco
de «Dune». “Um papel destes é como
ganhar a lotaria”, afirmou.

Josh Brolin interpreta o papel
de Gurney Halleck, o mais próximo confidente de Duke e Paul,
treinando também a família,
tornando-os em lutadores exímios.
Apesar de parecer um homem
sério, Gurney escreve poesia e
toca música.
Brolin já foi nomeado para o Óscar na categoria de Melhor Ator
Secundário por «Milk» (2008)
e tem vários papéis marcantes
na sua carreira já longa, como
«Este País Não É Para Velhos»
(2007), «Indomável» (2010) ou
«Vingadores: Guerra do Infinito» (2018). Além disso, foi um
dos protagonistas de «Sicário -

DR. YUEH

Infiltrado», onde colaborou com
Denis Villeneuve.
O ator explica que Gurney “é o
professor de Paul e o protetor
da família Atreides. É desconfiado por natureza: está sempre à
procura de coisas que não estão
lá, como qualquer bom protetor.
Quando conhecemos Gurney
pela primeira vez, ele é rigoroso,
mas divertido, visceral e paternal para Paul. Ajudou a criá-lo,
por isso sente-se muito protetor
dele e pressiona-o porque quer
que ele seja capaz de se proteger em qualquer situação, mas
também é brincalhão. É o poeta
guerreiro, lendo, escrevendo e
recitando a sua poesia”.

THUFIR HAWAT

O médico Yueh faz parte do círculo próximo de Duke e é uma
figura importante na deteção de
lesões e rápida recuperação das
mesmas, conseguindo perceber
o estado psicológico dos seus pacientes quando simplesmente os
toca.
Chang Chen interpreta o personagem, naquele que é o
seu primeiro papel em
língua inglesa. “Antes
de ler o guião, esperava
algo muito ciberpunk e
de outro mundo, mas, depois
de o ler, descobri que esta obra
de ficção é surpreendentemente
acessível a um nível humano.
Embora o universo esteja estabelecido no futuro, existe uma

forte justaposição entre o mundo da ficção científica moderna
e as batalhas diárias que os seus
humanos enfrentam em torno
do amor, lealdade e dever. Todos lidamos com elas nas nossas
vidas, pelo que todos nos podemos relacionar com o filme”,
afirma.

"Antes de ler
o guião esperava algo
muito ciberpunk."
Sobre o seu personagem, diz que
Yueh “sofreu muito desespero
na sua vida e, como resultado, é
um papel complexo e emocionante para um ator".

A Casa Real de Atreides tem, ainda,
outro elemento relevante: Thufir Hawat, um Mentat, o que faz dele um
altamente treinado estratega, conseguindo antecipar várias probabilidades, de forma a proteger a família
das ameaças visíveis e não só. “É um
homem que, embora a sua filosofia e
instintos fossem intelectuais, viveu e
trabalhou com a família Atreides durante tanto tempo que chegou a ter
uma verdadeira afeição por eles - especialmente por Paul, tendo conhecido o seu avô. Consequentemente,
ele tornou-se muito humano”, revela
Stephen McKinley Henderson, que
dá vida ao personagem. O ator tem
já uma carreira longa, destacando-se
mais recentemente em filmes como
«Lincoln» (2012), «Vedações» (2016)
ou «Lady Bird» (2017).
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VLADIMIR HARKONNEN

A Casa Harkonnen era quem reinava em Arrakis, tendo-se tornando
numa família poderosa. Contudo,
os Harkonnen têm também um
passado de violência e de confrontos sangrentos com a Casa Atreides.
O Barão Vladimir Harkonnen é o
líder, uma figura sombria e cruel que
detém poder sobre os outros através
do medo, não olhando a meios para
atingir os seus objetivos.
Stella Skarsgård é quem interpreta Vladimir, embora esteja quase
irreconhecível neste novo personagem. “É um papel pequeno, mas
com uma presença física tão forte
que lançaria uma sombra sobre todo
o filme, e isso é necessário para um
vilão”, explica o ator, que precisava
de sete horas por dia na cadeira de

maquilhagem antes de entrar em
cena. “Mentalmente, posso fazê-lo
porque é divertido ver os artistas
prostéticos a trabalhar. Mas, fisicamente, é difícil. É preciso ficar quieto
durante sete horas, havia camadas e
camadas. A parte mais importante
era o rosto, o que exigia um trabalho
muito, muito delicado. Depois veio
o fato prostético de corpo inteiro,
com um colete de arrefecimento por
baixo e, por vezes, um arnês para o
trabalho de arame. E tinham de pintar os espaços entre a pele falsa do
rosto e das mãos e o fato. Era muito
complicado”, conta o ator sueco, que
tem vindo a construir uma carreira
sólida em Hollywood, tendo participado em filmes como «Mamma
Mia!» (2008), «Vingadores» (2012)
ou «Ninfomaníaca» (2013).

GLOSSU RABBAN

Dave Bautista ganhou destaque
como lutador de wrestling, mas,
desde que começou no Cinema,
não tem parado de somar personagens ao seu currículo, como
nas obras «007 Spectre» (2015),
«Exército dos Mortos» (2021)
e, claro, «Guardiões da Galáxia»
(2014), em que interpretou o famoso herói Drax.
Em «Dune», dá vida a Glossu
Rabban, sobrinho e discípulo
de Vladimir Harkonnen. A sua
missão é garantir a segurança
do império, custe o que custar,
não se inibindo em eliminar
seja quem for do caminho dos
Harkonnen.
Bautista conta que a composição
do personagem foi feita em con-

junto com Villeneuve quando as
filmagens arrancaram. O ator
descreve o seu personagem como
sendo “sádico, mau e não muito
esperto. Ele não é estúpido, de
forma alguma, mas confia na intimidação e no medo, alimentando-se disso”. “É um psicopata”,
acrescenta, referindo também
que Rabban, contudo, tem um
ponto fraco: “Ele não tem medo
de nada - excepto pelo seu tio.
Ele é a única pessoa que o Rabban admira e faria qualquer coisa
para agradá-lo, mas penso que
o Barão Harkonnen vê o Rabban como mais um peão no seu
grande jogo. Eles são parentes,
mas não há lá afeto, é tudo
negócios no que diz respeito ao
Barão”.
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PITER DE VRIES

Piter De Vries tem capacidades
semelhantes a Hawat, mas do
lado dos Harkonnen, conseguindo calcular probabilidades com
elevada eficácia. David Dastmalchian interpreta o personagem, num ano preenchido para
o ator, que se destacou recentemente em «O Esquadrão Suicida»
(2021). Dastmalchian volta a colaborar com Villeneuve, depois
de «Raptadas» e «Blade Runner
2049».
O ator descreve o seu personagem como sendo “um computador ambulante, vivo e respiráv-

el, que foi corrompido pelo seu
mestre, o Barão Harkonnen. A
relação entre Piter e o Barão é
interessante. Como tudo no romance de Herbert, é complexo
e com muitas camadas. O Barão
deturpou absolutamente Piter e
tem controlo total sobre ele, enquanto Piter é-lhe dedicado, mas
também o teme e ressente-se
dele. O Denis quis explorar esta
tensão e isso foi entusiasmante
para mim”. Para se preparar para
o papel, o ator conta que procurou muita informação através do
livro, além de investigação em sociopatia patológica.

GAIUS HELEN MOHIAM

Charlotte Rampling dá vida a
Gaius Helen Mohiam, a principal
figura das Bene Gesserit, sendo
ela quem testa Paul e determina
o seu potencial enquanto o jovem
se prepara para a próxima fase da
sua vida, percebendo quais são os
seus talentos e principais atributos.
A atriz britânica, nomeada para
o Óscar de Melhor Atriz Principal por «45 Anos» (2015), iria interpretar a personagem de Lady
Jessica no filme de Alejandro
Jodorowsky. Muitos anos depois,
chega, finalmente, a altura de
Rampling participar na adaptação

da história para o grande ecrã.
Sobre a atriz, Villeneuve é perentório, afirmando que Charlotte
Rampling “é um ícone do cinema,
uma das grandes atrizes do nosso
tempo. Ela foi a minha primeira
escolha para a Gaius Helen Mohiam. É tão carismática, tem uma
presença no ecrã que é inigualável e trouxe toda a gravitas, escuridão, dureza e poder da personagem. Não digam a ninguém, mas
as Bene Gesserit e os Fremen são
os meus personagens favoritos,
por isso quis trazer-lhes esse poder de fogo e Charlotte fez tudo
isso com graciosidade”.
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STILGAR

CHANI

FREMEN

FREMEN

O líder dos Fremen é Stilgar, que
conhece como ninguém as subtilezas e ameaças do deserto,
lutando para sobreviver e proteger o seu povo. “Stilgar é um
guerreiro e um homem muito
poderoso, mas também se preocupa com o futuro das gerações
vindouras. Quer um planeta mais
capaz e mais verde para as pessoas sobreviverem e poderem
viver. Assim, apesar de ser um
homem forte e um sobrevivente,
tem um grande coração e age em
benefício de outros no futuro distante, que estarão lá depois de ele
se ter ido embora”, explica Javier
Bardem, o ator que interpreta o
personagem.
Bardem é um dos mais importantes atores espanhóis, mas não

só. Há muito que tem conquistado um lugar cimeiro no cinema espanhol e europeu, além
de se destacar em produções
norte-americanas. Venceu o Óscar de Melhor Ator Secundário
por «Este País Não É Para Velhos» (2007), juntando-se outras
duas nomeações. Ao longo da sua
carreira, são muitos os papéis
marcantes, como «Mar Adentro»
(2004), «Vicky Cristina Barcelona» (2008), «007: Skyfall» (2012)
ou «Piratas das Caraíbas: Homens
Mortos Não Contam Histórias»
(2017).
O ator revela que pretendia que
Stilgar “parecesse que pertence
ao deserto desde que nasce e que
os seus antepassados também
o fizeram. Ele carrega o peso do

seu povo, que tem sido perseguido e perseguido”. “Stilgar é uma
grande mistura de guerreiro, lutador, pensador e líder”, acrescentou. Bardem abordou também
a relação entre a história do filme
com a sociedade atual: “A especiaria é, para o mundo de «Dune»,
como o petróleo é para o nosso
mundo moderno. É a coisa pela
qual todos lutam e matam; é o
que cria nações e as faz invadir
umas às outras, para lutarem
umas contra as outras”.
O ator explicou, ainda, que “os
Fremen são as únicas pessoas
que aprenderam a controlar os
monstros de areia, estas enormes
e agressivas criaturas que podem
destruir tudo e são uma poderosa
arma de guerra”.

Entre cinema e televisão, Zendaya
é um nome cada vez mais sonante.
A jovem atriz norte-americana foi,
durante a adolescência, uma estrela
da Disney, participando depois em
sucessos de bilheteira «Homem-Aranha: Regresso a Casa» (2017) e «O
Grande Showman» (2017). Com a
série «Euphoria», mostrou a sua versatilidade e potencial dramático, arrecadando um Emmy.
É, de facto, um percurso em ascensão,
que tem agora um novo desafio:
«Dune». Na obra, Zendaya interpreta Chani, uma habitante de Arrakis,
que conhece bem a vida no deserto e os usos da famosa especiaria. É
também ela que aparece nos sonhos
premonitórios de Paul. Sobre a sua
personagem, Zendaya diz que Chani
“é dura e muito direta. Ela avalia o
Paul e não confia facilmente”.

“Quando fiz o casting para a personagem de Chani, conheci muitas
atrizes. A Zendaya queria fazer uma
audição e hoje, depois de ter feito o
filme e de ver como é uma atriz maravilhosa, lamento ter feito a audição.
Foi só porque eu não a conhecia. Contudo, nesse dia, ela impressionou-me
e, quando saiu do estúdio, sabia que
ela era a Chani, a jovem tigresa do deserto”, conta Villeneuve.
Zendaya sabia que seria avaliada pelos muitos fãs de "Duna" e procurou
precaver-se, preparando-se o melhor possível: “Passei muito tempo a
aprender a pronunciar o vocabulário,
algumas das palavras são inspiradas
por línguas reais, outras são inventadas, tudo para não me meter em problemas com os fãs hardcore! Também
queria compreender o passado de

cada um dos personagens e é muito
vasto - cada personagem tem uma
história muito profunda e detalhada,
e todos se entrelaçam e se ligam. Foi
particularmente importante no que
diz respeito aos Fremen, para que eu
pudesse compreender a sua ligação e
como este grupo de pessoas funciona, e como sobrevivem no deserto”.
A atriz apreciou, especialmente, um
dos aspetos do povo de Arrakis: “O
Denis disse-me que, dentro do povo
Fremen, não há diferença entre o
homem e a mulher. Combatem de
igual forma; são considerados iguais
como guerreiros. Para serem aceites
nos Fremen, só têm de ser muito
fortes”. “A Chani viu muitas coisas e
teve de lidar com muita coisa, o que
lhe deu força e uma sensação de calma. Mas, quando conhece o Paul, isso
abalou-a um pouco”, contou a atriz.
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LIET-KYNES
Liet-Kynes é a ligação entre o império e Arrakis, já que é uma cientista contratada pelo imperador,
mas faz parte dos Fremen, sendo
mãe de Chani. No romance original de Herbert, a personagem é
um homem, mas Villeneuve e os
produtores preferiram mudar o
género no filme, já que procuravam uma maior representação
feminina, sem deixar de ser fiéis
à obra do autor.
A atriz escolhida para o papel
foi Sharon Duncan-Brewster,
que participou recentemente em
«Rogue One: Uma História de
Star Wars» (2016) e nas séries
«Years and Years» e «Sex Educa-

tion». “Nesta história, vê-se uma
maioria composta por homens
- só há três mulheres. São três
personagens poderosos e integrais no nosso enredo, tal como
o papel de Kynes, que abre agora um diálogo extremamente
complexo”, conta a atriz. Duncan-Brewster refere ainda que
Kynes é “alguém que detém tanto poder nas mãos, um poder na
forma de informação e segredos.
Depois, ao descascar as camadas
e escavar cada parte da sua natureza, começa-se a compreender
que ela está sob tanta pressão apenas para manter tudo contido e
controlado - a cultura, a delicada
socioecologia, a política”.

SÉRIE SPINOFF «DUNE: THE SISTERHOOD»

“Duna” está de regresso em toda a linha e não apenas
no filme de Denis Villeneuve. Está também a ser preparada uma prequela em forma de série, denominada
«Dune: The Sisterhood».
A nova produção da HBO Max vai acompanhar as vidas
dos elementos da Bene Gesserit, uma antiga sociedade
secreta, apenas composta por mulheres, e que tem
uma forte influência no universo. Ao longo do tempo,
os elementos deste grupo desenvolveram programas
genéticos e têm também alguns poderes, como a manipulação de voz. Villeneuve será produtor-executivo da
série e está indicado como realizador do episódio piloto.
O spinoff foi pensado por Jon Spaihts, coargumentista
do filme.
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CINEMA PORTUGUÊS

SOMBRA
ENTREVISTA

ANA
MOREIRA
ACTRIZ

34

METROPOLIS NOVEMBRO 2021

Ana Moreira [foto] é a
protagonista de «Sombra»
e a METROPOLIS teve a
oportunidade de colocar-lhe
algumas perguntas sobre todo
este processo.
SARA
AFONSO

tocar a vida daqueles que virem
«Sombra», que já está nos cinemas.
Começo por lhe perguntar
como se sente, depois desta
pandemia que “mudou” o
mundo?
Ana Moreira: A pandemia
foi um evento
transformador
que assolou o
mundo inteiro e
produziu efeitos
em todos nós.
Acredito que esses
efeitos vão ecoar nas nossas vidas
de uma forma contínua e sempre
presente durante muito tempo.
Creio que ainda não há um “depois
da pandemia” porque as feridas
e fraturas que ela nos deixou são
de alguma forma permanentes

"Sinto
cada filme como
um novo início"

Como afirma
nesta entrevista,
“leva o filme
às costas”,
ao lado de um
elenco que muito
admira, num papel extremamente
exigente, mas que jamais
esquecerá. Ana Moreira é “Isabel”,
uma mãe que desde 1998 aguarda
respostas sobre o desaparecimento
do seu filho. Esta personagem
mudou a sua vida e vai também

e os seus efeitos continuam a
manifestar-se na nossa vida social,
política, familiar, amorosa ou
profissional. Cada um de nós sente
a pandemia e a crise económica
que lhe segue de maneiras
diferentes, e no meu caso,
pertencendo ao sector artístico e
profissional senti que fiquei, assim
como muitos colegas, num lugar de
grande fragilidade e desproteção
política e social.
Em relação a «Sombra», como
surgiu o convite para este
papel e porque sentiu que o
queria fazer?
AM: O convite surgiu diretamente
através do realizador Bruno
Gascon e da produtora Joana
Domingues, que entraram
em contato comigo através da

minha agente para marcar uma
reunião e discutir a hipótese de
fazer a personagem da Isabel.
Nessa reunião, o Bruno faloume do filme que queria fazer
e os motivos pelos quais ele
sentia que era importante e
urgente partilhar esta história.
Aí tivemos a oportunidade de
nos conhecermos melhor, mas
também foi uma forma de o Bruno
Gascon me preparar, num segundo
momento, para a leitura do guião,
onde viria a descobrir um enredo
complexo, por vezes difícil, e com
personagens emocionalmente
exigentes.
Como foi o processo para
conhecer esta personagem?
Até onde teve de ir para
“encontrar” a “Isabel”?

AM: O processo para encontrar
esta personagem ocorreu em
fases distintas. Após a leitura
do guião tive a oportunidade de
conhecer histórias reais e de falar
com algumas mães de crianças
desaparecidas, trabalho esse que
foi indispensável para a construção
da personagem. Ouvir os relatos
reais de mulheres que sofreram na
primeira pessoa o desaparecimento
de um filho, e como isso marcou
para sempre a vida delas, foi muito
importante para descobrir a minha
personagem enquanto ser humano,
mulher e mãe. Depois, seguiramse os ensaios com todo o elenco
durante os quais, juntamente com o
realizador, fizemos o levantamento
de cada cena, trocamos várias
ideias e impressões sobre o filme.
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ANA MOREIRA E MIGUEL BORGES

Esta história é inspirada num
caso muito mediático e todos
acompanhámos a degradação
da mulher linda que era a mãe
do Rui Pedro. Quanto é que foi
caracterização e quanto é que a
Ana realmente se transfigurou
para o papel?
AM: O trabalho de guardaroupa e maquilhagem foram
essenciais para dar forma à
personagem. Como o filme
decorre numa narrativa que faz
um arco de tempo que começa
em 1998 e vai até 2013, era
importante marcar as diferenças
ao longo desses quinze anos em
que acompanhamos a viagem
emocional desta mulher, e isso
foi feito através dos figurinos e de
um processo de envelhecimento
conseguido mediante um grande
trabalho de caracterização.
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O conjunto de todos estes
elementos, aliados ao trabalho de
interpretação, foi o que me ajudou
a construir a personagem.
Numa história tão sensível,
qual foi o momento mais difícil
de gravar?
AM: Creio que foram vários, mas
ao estar rodeada por uma equipa
e atores extraordinários e por
um realizador atento que nos
apoia, todas as dificuldades que
encontramos são ultrapassadas.
Houve algo que mudou em si
depois deste filme?
AM: É impossível permanecer a
mesma pessoa depois de fazer uma
personagem destas. A “Isabel”
marcou-me muito de uma forma
positiva. Admiro-a muito e sei que
me vou lembrar sempre dela e da

aventura que foi fazer este filme.
Enquanto atriz, e depois
de tantos papéis já vividos,
continua a sentir que esse é o
seu maior propósito?
AM: É sempre uma grande
responsabilidade quando és a
protagonista e levas "o filme
todo às costas". Sinto cada filme
como um novo início, sinto que
estou sempre a começar com
aquela sensação de novidade e de
descoberta. E sobretudo sinto que
ainda há muitas histórias incríveis
para serem filmadas e muitas
personagens para interpretar no
cinema nacional.

SOMBRA
ENTREVISTA

BRUNO
GASCON
REALIZADOR
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Depois de «Carga», um filme
sobre o tráfico de seres
humanos, Bruno Gascon [foto]
regressa com mais um tema
que não deve, nem pode, ser
esquecido.
SARA
AFONSO

também à esperança e ao amor com
que esperam um dia receber os seus
filhos. Bruno Gascon respondeu às
perguntas da METROPOLIS com o
mesmo amor e verdade com que trata
todos os temas dos seus filmes.
Não posso deixar de
perguntar como se
sente depois desta
pandemia, que
transformou
tudo o que
concebíamos como
vida e humanidade?
Bruno Gascon: Na verdade, sintome aliviado, agora que as coisas
começam a regressar à normalidade.
Foram tempos duríssimos a vários
níveis.
Quando é que percebeu que
queria fazer algo relacionado

"este filme
é o meu filme
mais pessoal"

Na sua segunda
longa-metragem,
o realizador
português
assina um
argumento sobre
crianças desaparecidas e sobre o
lado de quem ainda espera poder
abraçá-las novamente. Apesar da
proximidade com a história de Rui
Pedro, desaparecido em 1998, este
filme é uma homenagem às mães e
às suas lutas, ao seu sofrimento, mas

com as histórias das mães e das
crianças desaparecidas?
BG: A ideia surgiu quando estava
a fazer a pesquisa para o meu
primeiro filme, «Carga» (2018).
Senti que depois de contar a história
dos que iam ou que eram levados,
queria contar a história de quem
ficava. Todos conhecemos casos de
crianças desaparecidas. Muitos de
nós crescemos com essas histórias
e com a visão que os media nos
transmitem destas famílias. Eu
senti que havia mais do que aquilo
que nos era mostrado. Queria saber
como é viver com essa dor, com essa
impossibilidade de obter respostas
e contar uma história que fizesse
justiça a essas famílias. Contactei a
Associação Portuguesa de Crianças
Desaparecidas (APCD), contei-lhes o
que pretendia fazer e eles ajudaram-

me a entrar em contacto com várias
famílias. Ao falar com elas entendi
que, além da dor, existem três
sentimentos que são uma constante
em todas: o amor, a força e a
esperança. Foi nessa altura que decidi
que este filme tinha que ser uma
homenagem a uma mãe e à sua luta,
uma mãe que simbolizasse todas as
outras.
Porquê agora? Para ajudar a que
não se esqueçam destas mães e
destas histórias?
BG: Para que as pessoas não se
esqueçam. E para que entendam
que, embora a história que conto
comece em 1998 e hoje em dia tenha
existido alguma evolução na forma
como os casos são abordados pela
polícia, continuam a existir casos
por resolver e continuam a existir

famílias à espera de respostas.
O facto de nenhum dos casos
prolongados de desaparecimento
em Portugal ter sido resolvido é
para mim assustador. Perceber
que mecanismos existem noutros
países e a sua taxa de eficácia na
resolução de casos fez-me pensar
porque motivo não existem estes
mecanismos aqui em Portugal.
Quando digo que este filme é o
meu filme mais pessoal isso é
inteiramente verdade. Existiu um
envolvimento muito grande, mudou
para sempre a minha forma de ver o
mundo em que vivemos. O filme não
é sobre isso, claro, mas sim sobre a
perspetiva das famílias sobre o que
acontece. Essa dose de realidade para
mim foi essencial e foi gratificante
quando algumas das famílias que
já viram o filme me disseram que
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muito vincadas. Quando conheci
pessoalmente a Ana Moreira tive a
certeza que tinha que ser ela. E ainda
bem que foi. A Ana foi perfeita para
o papel.
Além da Ana Moreira, «Sombra»
tem um elenco de luxo e até já
trabalhou com alguns destes
atores. Sabia, desde logo, que
queria voltar a trabalhar com
Ana Cristina Oliveira, Miguel
Borges, Sara Sampaio ou Vítor
Norte?
BG: São pessoas de quem eu gosto
muito e que admiro. Trazem sempre
algo muito seu a cada filme e isso é
bom porque, apesar de os conhecer
bem, conseguem surpreender-me e
conseguimos trabalhar juntos para
chegar ao que o filme precisa. Foram
uma escolha para este filme desde
o primeiro minuto e ajudaram-me
imenso no processo.

apesar de ser duro é justo e realista.
Ouviu muitas mães e acredito que
tenha tido uma colaboração mais
chegada com Filomena, a mãe do
Rui Pedro. Como correram estas
conversas?
BG: Encontrei pessoas com uma
força imensa e de quem fiquei a
gostar imenso. A Filomena é uma
dessas pessoas, sem dúvida. Fui um
privilegiado. Foram várias conversas
e relações de amizade que se criaram.
Houve uma transparência muito
grande desde o início e isso ajudou
muito. Mas foi duro, porque tudo
aquilo que vês na televisão, tudo
aquilo que lês, todas as estatísticas
(…) são apenas dados e, de repente,
tens ali à tua frente mães, pais,
irmãos e dás por ti a ouvir coisas
inacreditáveis e dolorosas. O melhor
que pude fazer foi prometer-lhes
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que contaria uma história que os
retratasse de forma justa e fiel.
E conseguiu. Nesse processo, teve
acesso a material nunca antes
divulgado?
BG: Sim, mas fiz por preservar e
respeitar a confiança que tiveram em
mim. Muitas histórias ficaram fora
do filme.
O filme é inspirado em factos
reais e facilmente identificamos
a história do Rui Pedro. Qual foi,
para o Bruno, o momento mais
marcante durante a filmagem?
BG: A realidade com que fui
confrontado na pesquisa e nas
conversas com as famílias foi tão
dura que na verdade acho que isso
marcou-me logo muito desde o
início. Claro que as cenas mais fortes
da Isabel mexiam sempre muito

As frases que vamos ouvindo a
“Isabel” pronunciar, enquanto
mergulha naquele vácuo que
devem ser os seus pensamentos,
como se estivesse sempre debaixo
de água, são mesmo frases da
mãe do Rui Pedro ou são reflexo
das várias mães que ouviu?
BG: São reflexo das várias mães
e reflexões minhas, coisas que as
conversas que tivemos me fizeram
sentir. Era frequente descreveremme que após os desaparecimentos
dos filhos se sentiam sufocadas.
Isso levou-me a pensar na água e em
criar um espaço seguro para onde
a personagem ia quando se sentia
sufocar e onde falava com o filho
desaparecido.

para o cinema. Acredita que essa
foi a forma que a vida encontrou
para lhe mostrar a sua missão e
propósito?
BG: Acredito que os obstáculos
que vamos encontrando na vida
nos moldam. No meu caso, sempre
soube que queria fazer filmes, mas,
de alguma forma, essa tragédia
deu-me a coragem para não perder
mais tempo e arriscar ir estudar para
fora. A vida é demasiado curta para
adiarmos sonhos. Foi também isso
que me motivou e motiva a escrever
e realizar filmes sobre temas que por
norma estão, lá está, nas sombras.
Quero dar voz a quem não a tem. Por
isso, sim, preferia que tivesse sido de
outra forma, mas foi isso que fez de
mim quem sou hoje.

No resumo biográfico do Bruno,
no IMDB, é referido que uma
história trágica na sua vida o
levou a canalizar as suas emoções

comigo e com a equipa porque nesse
momento víamos a materialização
das palavras em realidade e isso é
sempre um momento mágico. Se
tivesse que escolher apenas um
momento marcante, escolheria
talvez uma das cenas da Ana Moreira
no tribunal. Mas não me vou alongar
sobre isso para não fazer spoilers.
A nível de casting, soube desde o
início quem seria a “Isabel”?
BG: Por acaso, normalmente, tenho
sempre uma visão muito clara
enquanto escrevo relativamente a
quem gostaria de ter a desempenhar
cada papel, mas no caso da “Isabel”,
por ser uma personagem tão
específica e com tantas camadas,
confesso que não tinha nenhuma
ideia preconcebida. Sabia que queria
alguém que tivesse simultaneamente
uma fragilidade e uma força
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DOCLISBOA
ENTREVISTA

JOANA
SOUSA
DIREÇÃO DO FESTIVAL

O Doclisboa está de regresso
à capital, de 21 a 31 de
outubro. Depois da edição
que se realizou totalmente
online devido ao contexto
da pandemia, a 19ª edição
do festival que celebra o
documentário nas suas mais
diversas abordagens volta a
realizar-se durante 11 dias e
não faltam razões para que seja
imperdível.
SARA
AFONSO

Em retrospetiva, estará a obra da
cineasta, fotógrafa e artista alemã
Ulrike Ottinger, assim como uma
mostra do cinema da realizadora
italiana Cecilia Mangini.
«Landscapes of resistance», de
Maria Popivoda, sobre uma

42

METROPOLIS NOVEMBRO 2021

UPRISING

resistente jugoslava antinazi, que
recorda a sua captura e tortura em
Auschwitz, é o filme de abertura,
e não faltam sugestões na seção
Heart Beat, como a estreia de
«Eunice ou Carta a uma Jovem
Actriz», de Tiago Durão, sobre
Eunice Muñoz e a passagem de
testemunho à sua neta, ou «Jane
by Charlotte», o filme de Charlotte
Gainsbourg sobre a sua mãe, Jane
Birkin. Depois de uma pandemia,
o regresso às salas impõe-se e a
METROPOLIS entrevistou Joana
Sousa, da direção do Doclisboa,
para sabermos um pouco mais
sobre o país convidado, sobre o
presente e futuro do documentário
em Portugal, e sobre o que esperar
da edição deste ano.

Antes de mais, que bom saber
que o “Doc” regressa às sessões
presenciais e com uma amostra
tão imensa e diversificada.
Como se sentem?
Joana Sousa: Sentimos uma
vontade imensa em voltar a
partilhar os onze dias intensos
do festival com o público e com
as equipas de filmes que se
juntam a nós do mundo inteiro.
O Doclisboa é, acima de tudo, um
momento de encontro e estamos
muito felizes por voltar a reunir
durante estes dias um grande
número de filmes e de convidados
que vão proporcionar diversas
experiências e ligações.
Como se prepararam para
esta edição? Regressar ao
formato original com 11

dias, com tantas atividades
e sessões a decorrerem, foi
uma tarefa hercúlea, depois
dos condicionamentos da
pandemia?
JS: No último ano e meio, fomos
obrigados a sair da nossa zona de
conforto e a repensar
a nossa maneira
de trabalhar.
Aprendemos
muito e
construímos esta
próxima edição
com ferramentas
antigas, mas também novas. É
uma edição que começou a ser
organizada com a anterior ainda
a decorrer (que foi estendida no
tempo e contou com actividades
até Maio deste ano), o que
colocou uma série de desafios

à nossa equipa. E, para além
disso, foi ainda sujeita a alguma
imprevisibilidade em relação a
restrições e condicionamentos
pela resposta à pandemia. Mas,
apesar de todas as dificuldades,
estamos orgulhosos do trabalho
que temos feito e confiantes
de que esta edição
vai ser muito
especial, pelo
carinho com que
está a ser feita e
por simbolizar um
novo futuro do festival.

Doclisboa
é, acima de tudo,
um momento de
encontro

Na sua 3ª edição, como têm
sentido os resultados do
Nebulae, um espaço dedicado
à indústria e networking no
Doclisboa? Que destaques
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Este ano, regressa, igualmente,
a secção Doc Alliance à
programação do Doclisboa,
com um novo Prémio Doc
Alliance para CurtasMetragens. Em que medida
esta parceria faz a diferença?
JS: Em 2013, o Doclisboa
juntou-se a outros seis festivais
europeus para construir uma
rede internacional que ajudasse a
promover a visibilidade do cinema
feito em cada país, criando pontes
e ligações, através de diversos
projectos e actividades ao longo do
ano. O Prémio Doc Alliance é um
desses gestos, chamando a atenção
para novos filmes e destacando o
início de percurso de realizadores,
pois os filmes seleccionados são
sempre o primeiro ou segundo
do cineasta. No ano passado, o
vencedor do Prémio foi o filme
nomeado pelo Doclisboa, o

«Fantasmas: Caminho Longo
para Casa» de Tiago Siopa. Nesta
edição, abrindo a competição a
curtas-metragens, levantamos
qualquer restrição formal ou
técnica a esta plataforma de
reconhecimento, podendo
promover internacionalmente o
cinema de não-ficção em todas as
suas expressões.
Este ano, o Doclisboa
apresenta uma retrospectiva
de dois nomes fortes do
documentário e da fotografia.
Como surgiu esta vontade de
trazer o trabalho de Cecilia
Mangini e Ulrike Ottinger?
JS: O desejo de trabalhar a
obra de ambas as cineastas no
contexto do Doclisboa já existe
há algum tempo. Ulrike Ottinger
tem uma filmografia ímpar, que
habita vários espaços liminares

entre o documentário e a ficção,
o que nos interessou desde logo.
Fechámos a edição passada do
festival com o seu último título,
«Paris Caligrammes», e agora
lançamo-nos numa retrospectiva
integral dos seus filmes - algo
nunca feito antes - e apresentamos
também uma exposição do seu
trabalho fotográfico no Museu do
Oriente. Ottinger estará presente
no festival para acompanhar a
retrospectiva e a exposição. A
retrospectiva de Cecilia Mangini
surge de um desafio lançado
pela Cinemateca Portuguesa,
que aceitámos com muito
entusiasmo. Mangini é uma das
realizadoras mais significativas
do documentário italiano, com
uma obra atenta e diversa. Será
um prazer fazer essa viagem pela
obra dela que abarca sete décadas,
desde os anos 1950 até 2021, ano

BECOMING COUSTEAU

fariam da programação desta
secção?
JS: O Nebulae tem crescido
significativamente desde a sua
primeira edição, tornando-se
um ponto de referência para
os profissionais que trabalham
o cinema de não-ficção. Veio
solidificar no Doclisboa um espaço
de reflexão, de construção de
novas ideias e modos de fazer
cinema. Esta edição, que decorre
durante as mesmas datas que o
festival, contará com actividades
presenciais e outras online. As
experiências da edição passada
do Nebulae mostraram-nos que o
online oferece, para as actividades
de indústria, oportunidades
diferentes do presencial e
que ambos os formatos se
complementam. Para além dos
encontros e eventos dedicados

aos profissionais, temos também
uma série de momentos abertos
ao público entre os quais destaco
o Estado da Arte, organizado
em colaboração com os Centros
de Informação Europa Criativa,
e que se traduzirá numa série de
discussões e sessões de trabalho
sobre a distribuição e circulação de
filmes em circuitos alternativos.
Destaco também as Constelações,
encontros conduzidos por
cineastas e outros profissionais
onde, nesta edição, discutiremos
questões laborais, formas de
resistência e activismo, a obra de
Cecilia Mangini e Joseph Morder,
entre outros temas.
Este ano, o país convidado é
a Croácia. Algum ponto que
gostassem de destacar sobre
esta escolha?

JS: O cinema croata é o foco desta
edição do festival e construímos
um lugar para pensar o passado,
presente e futuro da produção
deste país. No contexto do
Nebulae, serão apresentados nove
projectos em desenvolvimento
de produção croata, oferecendo
às suas equipas um programa de
encontros e várias oportunidades
para networking. A escola
convidada da secção Verdes Anos
é a Academia de Arte Dramática
de Zagreb e serão apresentados
filmes de alunos e ex-alunos
da instituição, dos anos 1970
até agora. A Croácia foi sempre
um país ao qual o Doclisboa
esteve atento e, para além
destas actividades dedicadas,
estrearemos ao longo das várias
secções, diversos filmes croatas.

JOANA SOUSA
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CAPTAINS OF ZAATARI

de estreia do seu último filme, já
póstumo.
Existe algum filme(s) ou
momento da programação
deste ano que gostassem
particularmente de destacar?
JS: O Doclisboa este ano volta
ao seu formato habitual, com
as Competições Portuguesa e
Internacional, Da Terra à Lua,
Riscos, Heart Beat e os Verdes
Anos. A programação constróise à base de diversos ecos e
ressonâncias entre os filmes e
as questões que estes exploram.
Os realizadores convidados
dos Riscos são Michael Pilz e
Edgar Pêra, secção onde também
apresentamos uma sessão
especial do «Nazaré Praia dos
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Pescadores», recentemente
restaurado, e musicado ao piano
com composição inédita de Felipe
Raposo ou um programa dedicado
ao cinema feito por mulheres
egípcias dos anos 1970 até agora.
Destacamos alguns nomes que
povoam as várias secções com
os seus últimos filmes, Steve
McQueen, Liz Garbus, Boris
Lehman, Helke Misselwitz, Paula
Gaitán ou Pietro Marcello.
Estando envolvidos com tantas
propostas documentais de
países tão diversos, como têm
sentido o cinema documental?
Existem temáticas mais
prementes? Mais liberdade na
realização? Influências mais
acentuadas?

JS: Os filmes que vamos
apresentar nesta edição do
Doclisboa são muito diversos
tanto nos territórios de onde
vem mas também naqueles que
representam, as linguagens
cinematográficas utilizadas são
múltiplas e os temas abordados
também. Mas, o que sentimos
que une todas estas tão variadas
propostas, é a liberdade com
que foram feitos. Liberdade em
questionar, arriscar, explorar.
São filmes que traçam mapas
pelo desconhecido. Notámos
uma vontade em trabalhar os
movimentos, de pessoas, de países,
pelo passado e pelo futuro, olhar
estados de transição. Migrações,
revoluções, evoluções, crises,
transformações e ressignificações.

Relativamente ao cinema
documental nacional, em
que fase consideram que
nos encontramos e, na vossa
opinião, como consideram
que se avizinha o futuro do
mesmo?
JS: Os caminhos
que o cinema
nacional traça
na programação
desta edição
do Doclisboa
é prova que é
um cinema corajoso. Corajoso
na medida em que continua
a ser diverso, importante e
com um carácter muito livre
apesar de ser produzido num
contexto extremamente precário.
A pandemia trouxe à luz a

grande fragilidade com que os
profissionais da cultura trabalham
e sabemos que estes filmes existem
à custa de muito esforço por parte
de todas as equipas e esperamos
para além do reconhecimento
da sua importância, seja
também assegurada a
sustentabilidade
do trabalho que
permita que ele
exista.

São filmes
que traçam mapas pelo desconhecido.
Numa frase,

porque é que o público não
pode perder a 19ª edição do
Doclisboa?
JS: Depois da quietude dos
últimos tempos, o Doclisboa
convida todos a viajar pelo mundo
durante os seus 11 dias!
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é “uma enorme inspiração” para
os tempos atuais. “Penso que é a
fé que nos faz avançar e resistir a
tudo. Ela [Lúcia] nunca desistiu, é
uma forte crente, sabe o que viu e
vai até ao fim com a sua fé. Penso
que atualmente, por tudo aquilo
que passamos, é crucial (re)ouvir
esta história.”

FÁTIMA
ENTREVISTA

MARCO
PONTECORVO
REALIZADOR

LÚCIA
MONIZ
ACTRIZ
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Não adiantaremos com
pormenores sobre a história
e crença de Fátima, os
fenómenos ou milagres
(conforme a nossa perspetiva)
que culminaram num dos locais
de veneração mais célebres da
Europa, um Santuário
verdadeiramente
acarinhado pelo
povo português.
HUGO
GOMES

tido comum uma história de amor
e de resistência, para o Cinema é a
enésima revisitação.
Desde os tempos do nosso Rino
Lupo (mais concretamente no ano
de 1928) que o Milagre de Fátima
é fruto para as mais diversas
produções, sejam
portuguesas, sejam
internacionais
(a Warner
Bros. tronouse responsável
por uma tirada
hollywoodesca de 1952, assinada
por John Brahms) como é o caso
deste «Fátima», com direção de
Marco Pontecorvo, filho do Gilo
Pontecorvo, realizador de obras
incisivas como o anticolonialista
«A Batalha de Argel» ou a

abordagem mais terrena, sobre as vidas
reais

A história de três "pastorinhos",
que na primeira década do século
XX, se depararam com a imagem
de Nossa Senhora mantém-se
até hoje como uma narrativa
inspiracional. Para os crentes é

controversa ficção do Holocausto
em «Kapô» (mais conhecido pelas
críticas envoltos do que o filme
propriamente dito). Questionado
pela Metropolis sobre as suas
“raízes”, Marco respondeu que:
“julgo que se aprende muito no ato
de produção de um filme, nesse
aspeto aprendi muito com ele
não o facto de saber onde meter
a câmara, mas na abordagem
para com a vida. O meu pai tem
cinco obras-primas no currículo,
ele sabia muito como captar essa
vida.” O realizador ainda nos
falou sobre a universalidade desta
história portuguesa: “Itália é um
país católico e 90% da população
conseguir-te-ia contar a história
de Fátima. O que acredito é
que são poucos que a conhecem
de forma tão profunda, eu era

exatamente o mesmo, mas hoje,
após este filme pode garantir que a
conheço verdadeiramente.”
No centro da produção está
um elenco que reúne atores
internacionais como Harvey
Keitel [foto], Sônia Braga e
Goran Visnjic, e portugueses,
caras bem conhecidas da “nossa
praça”, como Lúcia Moniz, Marco
D’Almeida, Joaquim DeAlmeida
e Joana Ribeiro. Mas é no seu
núcleo que deparamos com as
crianças, a alma de toda esta
trama, as testemunhas do divino
e da esperança. Como Lúcia, a
pastora que se tornaria num
símbolo religioso, o papel caiu
nas mãos da jovem Stephanie
Gil, que estreia no cinema. Para
a atriz, a recontagem de Fátima

Do outro lado da resistência,
está a mãe de Lúcia, encarnada
por Lúcia Moniz, uma mulher
constantemente ignorada nas
mais variadas versões da história
mas que no filme de Pontecorvo
encontra o seu devido papel.
Uma mulher que debate-se sobre
o seu papel de mãe perante o
seu “rebento” desacreditado e
renegado pelo resto da aldeia. “A
primeira ‘coisa’ que fiz após ter
conhecimento que fiquei com o
papel, foi ir a Fátima e visitar
a casa-museu de Lúcia, para
recolher informação. Tive sorte
porque existe muita informação,
principalmente textos ditos pela
própria sobre a relação com a mãe.
Isso deu-me elementos suficientes
para construir uma personagem
próxima da sua possível realidade
(…) Esta proposta de Marco
Pontecorvo me agradou por ser
uma abordagem mais terrena,
sobre as vidas reais e não de uma
perspetiva mais espiritual ou
religiosa. E perceber o que estava
à volta daqueles ‘pastorinhos”, as
famílias que tinham, as relações
que tinham, as consequências a
nível social. Além de tudo, esta
versão ainda nos coloca dúvidas
sobre se os milagres realmente
aconteceram ou não aconteceram”,
diz-nos a atriz.
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ENTREVISTA

MARIZA
LEÃO
PRODUTORA
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Uma das produtoras mais
aclamadas da América
Latina, Mariza Leão avalia a
importância do streaming na
economia do cinema
RODRIGO
FONSECA

Responsável
por sucessos
populares como
«Meu Nome
Não É Johnny»
(2008) e «De
Pernas Pro Ar»
(franquia com filmes lançados
em 2010, 2012 e 2019), Mariza
Leão é sinónimo de sucesso de
bilheteria no Brasil, onde as
receitas das longas-metragens

lançadas em circuito sangram de
veias abertas desde a pandemia.
Uma perita nas aritméticas do
audiovisual, a produtora - na ativa
desde 1980, quando lançou «Até
a Última Gota», do seu marido e
habitual parceiro, o diretor Sergio
Rezende – hoje se empenha
para entender o valor
de X/Y que os
streamings têm
em cada equação
na indústria do
entretenimento.
Um dos seus mais
recentes lançamentos, «Depois a
Louca Sou Eu» - feito em parceria
com suas filhas, a cineasta Julia
Rezende e a poeta e montadora
Maria Rezende – foi para a grelha
da Amazon Prime Video com

No streaming, existe um
tempo para que uma
obra amplie

FOTO MARIZA LEÃO: MARCOS SERRA LIMA

RUGIDOS NAS
PLATAFORMAS
excelente aceitação. O desafio
agora é saber o que esperar de
futuros projetos aos quais ela
está associada, como o esperado
«Eike, Tudo ou Nada», com o genial
comediante Nelson Freitas num
papel sério: o empresário Eike
Batista. É um projeto produzido
pelo filho de Mariza, Tiago
Rezende. Na entrevista a seguir,
Mariza Leão faz um balanço das
suas expectativas.
Ao se tomar como referência a
sua experiência com «Depois
a Louca Sou Eu», como é que o
cinema brasileiro pode utilizar
as ferramentas do streaming
como um aliado? Estaríamos
em tempo de séries e não de
filmes ou há como equilibrar?

Mariza Leão: Acredito que
filmes para as salas de cinema
estão em um processo violento
de busca de identidade. Isso vem
acontecendo há anos, quando a
uniformização dos blockbusters
impôs uma retração na pluralidade
e diversidade das obras que
despertam um interesse maior
do público. E isso se dá seja nas
salas, seja no streaming. Uma
vez ouvi uma expressão que me
marcou muito. Li um artigo que
prenunciava a morte do filme “in
between”, os filmes chamados
médios. Que os filmes de nicho
e os blockbusters dominariam o
mercado. No caso dos blockbusters,
isso foi, e é, inegável. Hollywood
perdeu a mão quando radicalizou
a feitura de superproduções cheias

de efeitos especiais, minando
a riqueza do cinema norteamericano. No caso dos filmes
de nicho, a pandemia tratou de
desdizer a sua capacidade de
atrair o público, pois, em geral,
são obras destinadas ao público
adulto que se mantém afastado
das salas. Diante disso, as séries
se mostram muito mais plurais.
Um «I May Destroy You» desperta
um imenso interesse assim como
«Sex Education». Obras como essas
talvez fossem um flop nas salas
de cinema. Sinto que o «Depois a
Louca Sou Eu» é um belo exemplo
desse processo. Pensado para as
salas, diante da pandemia, ele
foi encontrar um belo público no
streaming. E no streaming existe
algo precioso: o boca a boca. Nas
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dos dois filmes. Via a reação
de cada um, comemorava que
espectadores haviam comprado
ingresso para o nosso filme.
Contava quantas pessoas tinha
na sala. Até pouco tempo atrás,
agia assim. A franquia “De Pernas
Pro Ar” me deu muita adrenalina
para competir. Nunca tinha feito
comédia e posso te dizer que é
dificílimo. Aprendi que atores e
atrizes que são comediantes têm
uma inteligência dramatúrgica
acima da média. São minuciosos e
precisos em cena. Eu os amo.

ML: Em 2021, filmamos dois
longas e estamos nos preparando
para iniciar um terceiro: «Porta
ao Lado», da Julia Rezende; «Eike,
Tudo ou Nada», do Andradina
Azevedo e Dida Andrade; e
«Meninas Não Choram», da Vivi
Jundi. E estamos iniciando a
preparação de uma série para
o streaming. Em resumo, meus
planos para 2021/22 é me manter
motivada a refletir e realizar obras
de géneros diversos, com diretoras
e diretores diversos. Sonhar com
os pés no chão.

Quais são seus projetos para
2022? O que ainda podemos
esperar seu para 2021?
EIKE, TUDO OU NADA

salas exibidoras, se um filme não
arrebentar a boca do balão no
primeiro fim de semana, ele é
retirado de cartaz. No streaming,
existe um tempo para que uma
obra amplie seu público num
maior espaço de tempo. E isso
aconteceu com «Depois a Louca
Sou Eu». Ficamos felizes!
Como funciona a parceria com
suas filhas, a diretora Julia e
a montadora Maria, e, agora,
com seu filho Tiago, que virou
produtor? O que esse ofício
em família te mostra sobre a
prática de produzir?
ML: Meus filhos têm me

provocado a sair da caixinha.
Trazem ideias que eu não teria,
assumem seus papéis com paixão e
garra. Eu os ouço e aprendo. Falo e
ensino. Discutimos, concordamos,
discordamos – tudo sempre com
muito respeito. Viram sempre
Sergio e eu nessa dinâmica. E,
agora, recriam suas maneiras de
exercer suas escolhas de acordo
com suas visões de mundo.
Agradeço por tê-los comigo e
comemoro que todos eles já
conquistaram personalidade
própria. Trabalhamos juntos ou
não. Não somos codependentes.
Há dez anos, o sucesso de seu

«De Pernas Pro Ar» redesenhou
a dinâmica comercial da
comédia no Brasil, sobretudo
na representação da mulher,
seja em cena, seja na direção,
vide o sucesso de Julia Rezende
como realizadora na parte
3 desse projeto. O que essa
franquia trouxe de mais
inovador para a sua forma de
pensar e de fazer cinema no
país?
ML: Eu diria que sempre gostei da
competição. Quando «O Homem
da Capa Preta» [1986] estreou,
nós o lançamos junto com uma
continuação de «Rocky». Eu ia
para o cinema e entrava nas salas

DE PERNAS PRO AR 3
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FAMINTO
ENTREVISTA

JESSE
PLEMONS
ACTOR

Ao longo de três filmes – o
muito aguardado thriller
de terror «Faminto» é o seu
mais recente trabalho em
conjunto – Jesse Plemons
desenvolveu uma relação de
trabalho profunda, instintiva
e recompensadora
com o realizador
Scott Cooper.
TRADUÇÃO
SÉRGIO
ALVES
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Plemons é de Dallas, no
texas. Ganhou
reconhecimento
internacional com
o seu papel como
Landry Clarke
na popular série
de televisão «Friday
Night Lights». Foi Tod Alquist na
premiada série «Breaking Bad» e
contracenou com Kirsten Dunst
na segunda temporada de «Fargo».

Existe
uma simbiose
entre nós

Foi em 2014 que
começou o trabalho em conjunto
quando Cooper estava a rodar o
seu épico de gangsters «Black Mass
- Jogo Sujo» e voltaram a juntar-se
nas filmagens do western «Hostis».
Quando Cooper chamou Plemons
para convidá-lo para o thriller
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sobrenatural e contemporâneo
«Faminto», o ator foi apanhado
de surpresa ao perceber que o seu
amigo estava a trabalhar o género
Terror mas não hesitou em aceitar
o convite.

Ficou surpreendido quando
o Scott o convidou para este
trabalho em particular, um
filme de terror?
Jesse Plemons: Sim, fiquei.
Fiquei surpreendido por ele estar
a trabalhar neste projeto em
particular, mas depois quanto
mais pensava sobre isso mais
sentido passou a fazer porque
ele têm um faro particular para
desenvolver um sentido de dread
e é muito talentoso a captar a
escuridão. E concentra-se nas
personagens, por isso acho que um
filme como este nas suas mãos faz
todo o sentido. Parece-me que não
existem muitos realizadores que
pudessem fazer este filme. É único
e para um filme classificado como
Terror/Fantasia/Thriller toca em
mais aspetos culturais e mundiais

do que muitos outros filmes
dramáticos que são feitos.
Vamos falar da sua
personagem, pois passa-se
muita coisa aqui – ele sente
culpa por causa do seu passado
e toma comprimidos, o que
deixa a ideia que está numa
situação difícil. Por isso existe
muito material para trabalhar,
não é?
JP: Sim e é aquilo que acho
interessante neste personagem –
seja em qualquer um dos ângulos
que se observe a vida dele é muito
complicada. A relação com a
irmã é difícil e ela é a sua única
família pois ele não é casado e não
tem filhos. E ser colocado nesta
posição de assumir o papel de
Xerife nesta cidade quando tudo

o que ele quer é fazer o que está
certo, mas é tudo contra ele. Em
certa medida ele está a tentar mas
não têm poder – o problema de
dependência de droga e a pobreza
chegaram a um nível demasiado
elevado para que ele consiga lidar
ou corrigir a situação. Acho que
ele não desistiu mas percebe o tipo
de cidade em que está inserido – e
essa era a situação até o wendigo
chegar à cidade e isso não ajudou.
E sabes que seria engraçado ter um
tempinho com a Keri e com o Scott
antes de começar a filmar para
poder perceber todos os aspetos da
história. Mas sim, ele sente uma
culpa enorme!
Tivemos sorte em ter visto a
criatura logo no início…
JP: É incrível. É fantástico o
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Esta é a terceira vez que
trabalha com o Scott (depois
de «Black Mass» e «Hostiles»).
A vossa relação foi mudando
ao longo dos anos? Existe um
entendimento imediato entre
ambos?
JP: Sim. Existe uma simbiose
entre nós e somos capazes de ir ao
que interessa muito rapidamente.
Sinto que gosto mais do Scott
agora do que gostava no inicio.
Trabalhei de forma mais próxima
com ele em «Faminto» e ele é um
dos mais positivos, incentivadores
e confidentes realizadores com
quem já trabalhei. No «Black
Mass» houve alguns momentos
em que ficava, tipo: “A Sério? Não
está assim tão bom”, depois de
ele me cumprimentar por algo

que se passa na construção da
criatura e até mesmo no dia, no
set de rodagem, tens um tipo que
vai para dentro do fato, outro
que controla a sua cabeça e as
suas mãos e braços. É uma coisa
dos diabos! Cada vez que o meu
Pai vem a uma rodagem – e já
vem desde os meus primeiros
trabalhos, ainda criança – ele é do
Texas e fica tipo: “Passa-se muita
coisa aqui. Está tanta gente aqui.”
E diz isso em cada vez que aparece
e está certíssimo em relação a este.
Eras uma criança-ator e estás
a trabalhar com o Jeremy
T.Thomas que é o Lucas Weaver

em «Faminto». Achas que é um
papel grande de mais para um
jovem, para um miúdo. Como é
que ele está?
JP: Acho que ele está a ir muito
bem. No início, tive uma conversa
sobre este assunto com o Scott,
e está tudo bem desde que ele
queira fazer o papel e ele é um
miúdo tímido, calado no princípio.
Por isso era difícil perceber como
estava a ser a experiência dele
mas â medida que a rodagem foi
decorrendo, fui percebendo que ele
começou a ficar mais à vontade e a
divertir-se. E ele já tinha tido uns
papéis antes deste. Sabes, é um
miúdo com muita alma. O outro

(risos). Mas é ele mesmo – está tão
entusiasmado por estar a filmar
e é contagioso e dá uma energia
incrível quando estás no set de
rodagem com ele.
És fã dos filmes de Terror?
JP: Um pouco. Não diria um
grande fã mas «The Shining»
[1980] é um dos meus filmes
favoritos – não é necessariamente
um filme de terror mas esse
posso ver em qualquer momento.
Acabei de ver um documentário,
«Filmworker» [2017] (sobre o ator
Leon Vitali que trabalhou com o
Stanley Kubrick). É um grande
ator que desistiu porque era um
discípulo de Kubrick.É muito
interessante.

jovem ator também é excelente –
Sawyer Jones que é o seu irmão,
Aiden. Vi a cena de abertura
quando ele está fora da mina.É um
momento doce até o pai entregarlhe um saco de meth (risos). É tipo,
OH, Ok!
E trabalhar com a Keri Russell?
JP: Oh. Ela é perfeita. Algum do
material é difícil de acreditar,
acho que é a melhor forma de
colocar a questão. Mas senti-me
muito confortável com a Keri e
fomos capazes de rir de todo o
absurdo que faz parte disto. Ela é
excelente!

JESSE PLEMONS, JEREMY T. THOMAS, KERI RUSSELL
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FESTA DO CINEMA
FRANCÊS
ENTREVISTA

KATIA
ADLER
DIRETORA E
PROGRAMADORA

A Festa do Cinema Francês
atinge a bonita idade de 22
anos. Esta edição alargou-se
a mais cidades como Évora e
Viseu, que se juntam a Lisboa,
Porto, Coimbra, Braga, Almada
e Faro, apresenta mais de
50 filmes dos mais variados
géneros, dos quais 19 filmes
em antestreia, prometendo
surpreender o público
nacional.
SÉRGIO
ALVES

A realizadora Mia HansenLove é a cineasta em destaque,
com a exibição de parte da sua
filmografia, incluindo a estreia
da sua última longa-metragem
«A Ilha de Bergman» [foto], e
Jacqueline Audry (1908-1977)
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é alvo duma retrospetiva na
Cinemateca Portuguesa – Museu
do Cinema, num ano em que o
papel da mulher no cinema e
das mulheres na sociedade está
em destaque. A METROPOLIS
teve uma excelente conversa
com Katia Adler, Diretora e
programadora da festa, sobre o
balanço do percurso do evento,
os seus maiores desafios – como
o de cativar o público mais jovem
-, as escolhas da programação,
com o destaque às sessões de
abertura e de encerramento, as
várias secções, uma reflexão sobre
o panorama audiovisual francês e
a confirmação de várias presenças
de realizadores e atrizes na edição
2021 nas salas nacionais que terá
um extensão online através da
plataforma de streaming Filmin.

22 anos de Festa do Cinema
Francês! É uma idade bonita,
não é? A festa renova-se a
cada edição – sou testemunha
disso, a METROPOLIS tem
acompanhado sempre-. A
Katia acha que já é um evento
consolidado? Ou que ainda
falta fazer muito?
Katia Adler: Concordo consigo:
22 anos é uma idade bonita!
Ainda é jovem, claro, comparando
com outros festivais que já têm
50 anos. Ainda tem muita coisa
para aprender, para renovar,
para se adaptar ao para ir buscar
a juventude, por exemplo. Os
mais novos que saíram das salas
de cinema, não vão muito ao
cinema. Acho que estes 22 anos
é uma mistura de uma certa
maturidade de fazer a festa e uma

certa juventude porque em muitos
eventos temos a possibilidade de
olhar para a frente, para o futuro…
Portanto, uma certa
irreverência…conjugar uma
certa maturidade com uma
certa irreverência
para conseguir
atrair um
público mais
jovem que está
ausente das
salas?
KA: Exatamente!
Um público mais jovem que está
ausente: Antigamente, a maioria
saía para ir à sala de cinema. Isso
foi mudando, não é? Primeiro com
a televisão, embora o cinema não
tivesse perdido com a televisão.
Achávamos que ia perder, mas

acabou por não perder. E agora,
estamos a viver um momento novo
com as plataformas de streaming
e tem muitas séries que os jovens
consomem muito mas, ao mesmo
tempo é um novo momento para
nós fazermos com as salas de
cinema…

"o público
Um desafio para
tem que acomvocês?
KA: Também,
panhar todos esses acho
que sim.
esforços"
Num todo!

Quando vamos
fazer a programação da Festa
nós pensamos como um todo:
pensamos trazer os jovens para as
salas de cinema, mas vamos trazer
o público de maneira geral. Até
porque ficamos felizes quando as
salas estão cheias!
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vejo pelos jovens que hoje são
vegetarianos
A Festa, ao longo destas duas
décadas revelou novos valores
do cinema gaulês e consolidou
outros. Qual a relação do
público português com o
cinema produzido em França?
KA: Não tenho esses dados
comigo, aqui e agora, mas o que sei
é que o cinema francês corre muito
bem aqui em Portugal. Existe
uma grande amizade entre os dois
países. A informação que tenho
é que o cinema francês está no
segundo lugar das cinematografias
mais vistas nas salas portuguesas.
E a Festa dá um balanço
grande à estreia dos filmes
franceses desse ano em sala,
pois apresenta em antestreia
muitos dos filmes que irão

estrear nos meses seguintes…
KA: Sim. Nós temos, este ano,
19 antestreias! E acho que foram
lançados, em Portugal, no último
ano, mais de 50 filmes franceses.
Acho que isso é muito bonito
da parte dos espetadores em
Portugal!
Sim, é um número que
impressiona. Aqui não
falamos apenas dum cinema
mais de arte e ensaio, virado
ou destinado a um nicho
de público mais específico.
Falamos dum leque alargado de
cinema. Concorda?
KA: Sim. Uma diversidade
incrível! As grandes comédias
francesas fazem um sucesso
muito grande em Portugal. E ao
mesmo tempo, os filmes de autor,
os filmes mais difíceis também
são bem acolhidos. É uma grande

diversidade e o cinema francês
chega em peso.
Nesta edição, a produção
francesa mais recente circula
por nove cidades. Pode-me
falar sobre a escolha destes
palcos para a festa deste ano.
Quais foram os critérios?
KA: Nós já tínhamos 5 salas, ou 5
cidades: Lisboa, Oeiras, Coimbra,
Almada e Porto. Foram estas as
cinco da festa do ano passado.
Agora, este ano Braga, Évora,
Viseu e Faro é resultado duma
parceria com os Cinemas NOS que
vamos fazer e esperamos que no
próximo ano ainda seja maior!
São mais cidades e neste caso
concreto de Évora e Viseu são
duas cidades do interior do
país…
KA: O objetivo é esse: entrar

EIFFEL

Mas ainda ficam mais felizes,
quando vêm nessas salas cheias
um público mais difícil de
conquistar?
KA: Claro. Os jovens não estão
indo tanto ao cinema quanto
gostaríamos, e eu acho que
é um momento único. Nós
saímos, saímos, vamos atrás.
É interessante programar para
os jovens não ficarem no ecrã
pequeno e saírem para ir ver
cinema no ecrã de cinema..
Então esse será o maior desafio
da edição deste ano e das
futuras: conquistar os jovens,
tirá-los de casa, digamos
assim, e cativá-los para a
Festa?
KA: Bem, não digo retirá-los de
casa. Deixar a “telinha” (pequeno
ecrã). Acho que é o grande desafio

do cinema de hoje: trazer esse
público de novo. Sempre foi uma
dificuldade: o jovem é sempre
inquieto, está sempre à procura.
É muito mais fácil o jovem ir a
um espetáculo musical, concerto
ao vivo ou ir dançar do que ir
para uma sala de cinema. E acho
que o cinema, ainda hoje, tem
grandes histórias para contar,
grandes filmes para exibir e faz
parte da formação da juventude.
É isso:hoje, a minha grande
inquietação é essa…
Daí a escolha da Mia HansenLove como foco da 22ªedição,
dada a sua juventude e a sua
filmografia que observou a
juventude e os temas caros
à condição de ser jovem?
Acha que teve a ver com isso
ou foi apenas uma escolha

de programação, com outro
critério e não esse?
KA: A escolha dela teve a ver
com o fato de ter um filme novo,
depois ela é uma cineasta jovem
(tem 40 anos), já estreou filmes em
Portugal e é uma mulher! Então,
estavam reunidas as condições
para ser a escolhida…
É a presença dum ponto de
vista feminino?
KA: Exatamente! É Jovem,
cineasta, os temas dos filmes são
interessantes para nós e é mulher!
Esse é um tema que para nós é
importante. E hoje adquire uma
dimensão mundial. A escolha
dela entra também nesses temas
contemporâneos, a afirmação da
mulher, a ecologia, que são temas
caros aos jovens. Por exemplo,
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GAGARINE

onde não estávamos nas edições
anteriores! Isso é importante: não
ficarmos apenas nas cidades mais
populosas. Nas maiores cidades…
E existe muita gente ávida de
cinema no interior, também
KA: Exato. Acho que chegar
em todas as cidades nós não
conseguimos. Mas acho que este
ano já é um pequeno passo. E
chegar no próximo ano que é o
ano da temporada da França em
Portugal, chegar ainda mais longe.
Esperamos que sim. Há alguns
anos atrás: há dois anos atrás nós
podíamos falar de muita coisa,
hoje é mais incerto.
Então os desafios que se
colocam hoje, incluindo as
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mudanças suscitadas pela
pandemia, provocaram
mudanças na Festa?
KA: Claro que sim. Porque o que
acontece com a pandemia é que a
procura sofreu um impacto. Duma
maneira geral, os filmes que seria
suposto estrear em 2020 foram
todos adiados. Hoje mesmo temos
filmes que eram para estrear em
2020, ser lançados o ano passado e
não tiveram oportunidade. Agora
o que existe é um engarrafamento
mundial de filmes de 2020 e filmes
de 2021 – se bem que a produção
de 2021 foi um pouco menor. Mas
já existiam filmes a ser concluídos
nas salas de montagem. Então,
nós neste momento estamos a
sair um pouco desse sofrimento
da pandemia e é muito bom

podermos fazer a festa ou ter
cinema. Mas o público tem que
acompanhar todos esses esforços
que estão a ser feitos.
Nós na festa temos uma secção
que se chama “segunda chance”
que é justamente uma segunda
oportunidade a filmes que
estiveram nas salas de cinema,
mas a maioria do público não foi
ver. Muitos filmes foram lançados
e a maioria não teve muito público
durante a pandemia e por isso
damos uma segunda oportunidade
de serem vistos pelo público.
Foi um processo difícil
selecionar os 19 filmes que têm
antestreia na Festa?
KA: Quando nós fazemos um

festival é sempre difícil escolher
uma vez que nunca temos a
certeza absoluta das nossas
escolhas por isso ficamos sempre
com dúvidas, alguns momentos
com algumas certezas, mas
com alguma inquietação. É um
processo sempre
difícil, mas
estou muito
contente com a
programação

confiança nesse filme. Por isso
o filme de abertura: «Eiffel» é o
primeiro destaque. É uma grande
produção, são grandes atores –
tem o menino bonito do cinema
francês, Romain Duris É a história
do símbolo da França – a Torre
Eiffel.Por isso, não é por
acaso que é o filme
de abertura.

"o cinema,
ainda hoje, tem
grandes histórias
para contar" E para fechar a

Pode darnos três destaques que
representem essa abrangência
da programação
KA: Essa é sempre uma pergunta
ingrata a um programador.
Quando nós colocamos um filme
na abertura do evento temos a

Festa: o filme da sessão de
encerramento…
KA: Para fechar é o filme «A
Voz do Amor», com a Valerie
Dumercier que é uma grande atriz
e que vai estar presente na sessão.
O filme conta a história da Céline

Dion e é maravilhoso. É uma
pérola
O programa ACID continua
a ser uma aposta forte nos
valores emergentes do cinema
produzido em terras gaulesas.
É o local onde se encontram
trabalhos mais arrojados e
invulgares. Existem motivos
para acreditar no futuro das
“novas vozes”?
KA: O ACID é um programa
incrível que ajuda muito os jovens
autores, está no festival de Cannes,
tem uma diversidade grande. No
ano passado, nós não conseguimos
programar esta secção e estou
muito feliz com o fato deste ano
termos voltado a fazê-lo com dois
filmes que gostei muito e acho
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faz o filme, o produtor produz o
filme, depois têm o distribuidor,
ou o vendedor internacional que
vende o filme para vários países e
aí temos os distribuidores do filme
para cada país. É um mecanismo
que cria uma distância tão grande
entre o realizador e a obra. O
mecanismo, hoje, é tão complexo
é tão difícil que às vezes os filmes
não chegam a estrear numa sala
de cinema.A França, hoje, produz
mais de 300 filmes por ano. Desses
a grande maioria não chega a
estrear numa sala de cinema.
Por isso, a grande dificuldade,
atualmente, é a dos filmes
voltarem às salas. Hoje, nas salas
estreiam os grandes filmes em
termos de orçamento, os grandes
blockbusters. Mas é tudo muito
complexo, muito difícil.

Quais as expetativas para
a 22ªfesta do Cinema
francês em contexto de
desconfinamento progressivo e
um certo regresso a uma nova
normalidade, pós- pandemia?
KA: A maior satisfação dum
festival ou duma festa é ter
público. Ao mesmo tempo, no ano
passado criámos uma plataforma
de fazer chegar os filmes da festa
a casa das pessoas, ao nosso
público através da plataforma de
streaming, FILMIN, para que as
pessoas possam ver a festa em
casa.

ficaram disponíveis durante um
mês na plataforma.
Finalmente: vamos ter
convidados ao longo da festa:
atores, atrizes, realizadores…
KA: A Valerie Dumercier, estrela
do filme de encerramento. A
Mia Hansen-love que é o foco
da festa deste ano, O Thomas
Paulot do «Autárquicas» e o Pascal
Tagnati do «Verão na Córsega» do
ACID. Para falar sobre a obra da
Jacqueline Audry com o público
da cinemateca. teremos uma
especialista francesa, Brigitte
Paulet.

“Se toda a gente não pode ir
à Festa, a Festa vai a toda a
gente”?
Exatamente. Boa frase! Esta
parceria com a FILMIN já existia
desde o ano passado. Os filmes

HUIS-CLOS

que o público vai aderir também:
«Autárquica»» de Thomas Paulot
, o realizador estará presente em
Lisboa e em Coimbra, e o filme
«Um Verão na Córsega» de Pascal
Tagnati que estará connosco no
Porto. E vamos ter uma conversa
com os realizadores depois da
exibição dos filmes. Foram ambos
apresentados na edição 2021 do
festival de Cannes.
A retrospetiva da obra
de Jacqueline Audry, em
parceria com a Cinemateca
portuguesa-museu do cinema,
é um dos momentos altos e
programa imprescindível da
22ªedição. Quais as razões
que estiveram na base desta
escolha? Provavelmente teve a

ver com trazer uma perspetiva
feminina, sim?
KA: Exatamente! Está ligado a
esse momento e movimento de
afirmação das mulheres nas várias
dimensões da sociedade, incluindo
nas artes também. A Jacqueline
Audry é uma realizadora
esquecida pelos franceses, foi uma
realizadora de muito êxito nos
anos 50 e 60, durante o século XX.
Mas ela foi totalmente votada ao
esquecimento, não se fala nela!
Nada! E ela foi a primeira mulher
júri no festival de Cannes. Foi
a primeira a colocar uma jovem
lésbica no cinema.Nada disso
acontecia…
Abriu portas para as mulheres,
para o movimento LGBT…
KA: A Jacqueline colocava sempre
as mulheres em primeiro plano.

Nos filmes dela a personagem
principal é uma mulher. Acho que
foi muito importante e será um
ciclo muito bonito.
Agora sobre o cinema francês
e a sua posição no contexto
global e de mudança com o
emergir das plataformas
de streaming. Como está a
ser evolução do mercado
audiovisual francês com
estes novos players e esta
importância da distribuição
dos conteúdos. Como
dizia o Jean Luc -Godard,
recentemente, o “mais
importante nos dias de hoje
são os distribuidores e já não
os criadores e as produtoras”.
Concorda com esta afirmação?
KA: Ele é polémico. É uma
afirmação forte! O realizador

UM VERÃO NA CÓRSEGA
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TODOS FALAM SOBRE O JAMIE

TODOS FALAM
SOBRE O JAMIE
ENTREVISTA

MAX
HARWOOD
ACTOR

Max Harwood é a estrela de
«Todos Falam Sobre o Jamie»,
e falou com a METROPOLIS a
partir de Londres. O jovem
actor é uma revelação num
filme baseado numa histórica
verídica que foi adaptada com
aclamação para os
palcos britânicos.
JORGE
PINTO

Não há
poção mágica
para ser actor

Max, podes
dizer-me a
primeira vez que decidiste que
querias ser actor e qual foi o
filme que te inspirou nessa
decisão?
Max Harwood: Penso que decidi
que queria ser actor quando fui
ao teatro em criança com os
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meus pais para ver musicais. Por
isso, não foi necessariamente
o cinema que me impulsionou
para onde estou agora, foi mais o
musical. Lembro-me de ver coisas
como Chitty Chitty Bang Bang e
Sister Act. Eu gostava da «Annie»
[1982] e a minha irmã do
«Oliver!» [1968]. Penso
que essas são as
minhas primeiras
memórias do
cinema musical.
Qual foi a sua
expectativa para conseguir
este papel? Foi um processo
complicado?
MH: Sim, foi um processo muito,
muito duro. Não estava à espera
de conseguir sequer uma audição
para este papel. Enviei um e-mail

à directora de casting, a Shaheen
Baig, que é uma mulher espantosa.
Ela viu algo em mim e deixoume fazer uma audição. Enviei
um e-mail e fiquei: "Por favor,
considerem-me para o papel".
Eu não estava representado na
altura, por isso não tinha um
agente. Utilizei a audição como
um processo para aprender, como
seria uma audição profissional,
nem pensei que eu iria conseguir o
papel. Quando me disseram que eu
tinha conseguido o papel fiquei tão
assustado. Perguntei se tinham a
certeza? Têm a certeza de que isto
está a acontecer? Foi mesmo uma
loucura.
Pode falar-nos sobre a relação
dentro e fora do ecrã com
a lenda Richard E. Grant, a

sua “fada madrinha” [fairy
dragmother] no filme?
MH: Sim, foi uma experiência
enriquecedora. Ele é espantoso,
tive um acesso espantoso. Digo
isto muitas vezes, mas repito, ele
é um actor espantoso porque é
um ser humano espantoso e é tão
humilde. E, obviamente, a pressão
de trabalhar com uma pessoa
nomeada aos Oscars foi imensa,
especialmente para alguém como
eu, que nunca tinha estado sequer
nos bastidores de um filme. Mas
instantaneamente ele fez-me
sentir tão bem-vindo e tão válido.
Deu-me imenso apoio e elogiou a
minha preparação e esteve muito
próximo com as suas ideias e
sentimentos.
E tudo isso foi óptimo porque

significava que a nossa relação
perante as câmaras quando
estávamos no set era a de duas
pessoas genuínas, alguém a tentar
guiar outra pessoa numa direcção
positiva. E sinto que, ao longo
dos últimos anos, mesmo se não
voltámos a trabalhar juntos, ele
manteve-se em contacto e fomos
falando um com o outro para
saber como estávamos. E isso é
para mim como um verdadeiro
testemunho da sua palavra e uma
afirmação que ele está do outro
lado quando eu precisar dele.
Pode falar sobre a relação
para além do filme e como se
relaciona com a personagem de
Jamie?
MH: Sinto que com o Jamie, ele
estava definitivamente muito
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E isso foi verdadeiramente,
verdadeiramente uma bênção para
mim.
Hoje em dia, as sociedades
encontram-se extremamente
polarizadas, como se sente
a participar num filme com
uma mensagem em que todos
pertencem ao nosso mundo?
MH: Penso que é realmente
importante, sinto que os filmes
que têm uma assinatura universal
são realmente importantes porque
estamos bem. Todos queremos

estar num espaço seguro onde,
independentemente do nosso
sexo, sexualidade, raça, religião,
tudo o que queremos, pelo menos
eu definitivamente, é viver
harmoniosamente e espalhar
alegria. Filmes como este que não
estão a pregar mas a mostrar um
mundo onde isso é possível são
verdadeiramente importantes.

mundo, isso é alucinante para
mim, especialmente quando
este é o meu primeiro trabalho,
com 17 anos de idade. Tenho
uma sorte incrível. A equipa está
completamente entusiasmada e
orgulhosa deste filme.

E temos essa bela oportunidade
com a Amazon Prime Video de
estar a passar o filme em 200
países, no fundo, em todo o

MAX HARWOOD E SARAH LANCASHIRE

mais confiante aos 16 anos do
que eu estava. Portanto, há aí
uma diferença, porque levei um
pouco mais de tempo a entrar num
lugar mais autêntico para mim.
Mas à semelhança de Jamie, eu
era definitivamente aquele que
estava no fundo da sala de aula
ou a sonhar. Eu era obcecado
pela cultura pop e pelo amor à
música e todo o esse tipo de coisas.
Gostava muito de espectáculos
locais, como, por exemplo, os
espectáculos amadores. Quando
eu era mais novo, queria sempre
estar no palco e actuar. E a minha
avó costumava fazer Karaoke, eu
gostava de cantar e acompanhála. Definitivamente, tenho
semelhanças nesse sentido, como
ser um pouco sonhador e querer
ser criativo.

Fiquei muito impressionado
com o seu desempenho,
especialmente quando sabemos
que foi o seu primeiro trabalho
profissional. Pode contar-nos
os segredos de permanecer
mágico durante as filmagens
deste filme?
MH: Isso é muito, muito
simpático. Muito obrigado. Isso
significa realmente muito para
mim. Penso que muitas pessoas
falam de magia mas penso que
a magia é permitir que eu possa
ter falhas. E sei que isso parece
muito mais fácil de dizer do que
de fazer mas conseguir confiar
nos criativos que nos rodeiam
permite-nos viver e existir e estar
lá sem reservas. Não há poção
mágica para ser actor e qualquer
pessoa que tente vender essa ideia
está a mentir-te.

Penso que simplesmente é
necessário sermos autênticos,
estar no momento com outra
pessoa e tentar esquecermo-nos
que há câmaras à nossa volta. E
obviamente a preparação é uma
grande parte do nosso trabalho.
Mas em termos dessa qualidade
mágica que se vê no ecrã, tudo isso
vem dos olhos. Penso que se trata
de uma verdadeira ligação humana
e não se pode fingir. Se alguma
vez houve um momento que não o
estava a sentir o Johnny iria vê-lo.
O realizador, Johnny [Jonathan
Butterell], vê-lo-ia e dir-me-ia
como poderia ajudar. A magia é a
conexão humana.
E eu tive uma sorte incrível com
o elenco e a equipa criativa com
quem trabalhei, estiveram todos
dispostos a isso a cada momento.

SHARON HORGAN
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TODOS FALAM
SOBRE O JAMIE
ENTREVISTA

RICHARD E.
GRANT
ACTOR
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Harwood. A METROPOLIS teve
Richard E. Grant é um dos
grandes actores do cinema
a bênção de ter uma bela
moderno. Ao longo dos anos
entrevista com um actor de
celebra-se a sua passagem
culto.
pelos ecrãs pelos vários
JORGE
desempenhos marcados pela
PINTO
sua qualidade e excentricidade.
Em «Todos Falam
Sobre o Jamie»
Qual foi o momento
O elenco
Richard E.
em que decidiu
diversificado
e
a
Grant não foge
que queria ser
à regra com um aceitação de todos é algo actor?
desempenho
Richard E.
que precisamos
delicioso no
Grant: Eu vi o
duplo papel
«Peter Pan» quando
de Hugo Battersby/Loco
tinha 5 anos e ofereceram-me
Chanelle (uma drag queen), é
umas luvas de marioneta quando
uma performance arrasadora.
tinha 7 e fiz uma pequena peça
O actor britânico também
de teatro para a minha família.
formou uma excelente dupla
Foi assim que começou a minha
dentro e fora do ecrã para
paixão pela interpretação.
o jovem protagonista Max
Ninguém na minha família

trabalhava no show business.
Senti que estava a ter um
prazer tremendo na sua
performance, parecia que
estava a voar no papel de Hugo
Battersby/Loco Chanelle.
RG: É verdade! Muito obrigado.
Foi o papel que mais me deixou
assustado na minha carreira,
porque nunca interpretei antes
uma drag queen. E ia interpretar
uma personagem que tinha um
tremendo montante de confiança
e audácia que eu não tenho
na minha própria vida. Fiquei
com medo de não conseguir
desempenhar devidamente o
papel.
Pode falar-nos da maturidade
do Max Harwood no seu

desempenho?
RG: Ele é extraordinário, está a
começar na casa dos vinte mas ele
é completamente credível no papel
de um jovem aluno de 16 anos. E
sentimos a sua vulnerabilidade
e a sua força, é um dançarino
fantástico, um brilhante cantor
e um actor natural no ecrã de
cinema. E na sua vida privada está
completamente à vontade com a
sua sexualidade. Ele é um símbolo
dos tempos em que vivemos –
certamente na cultura ocidental.
Podemos ser o que quisermos e
ele tem a liberdade de fazer isso
sem ser colocado na cadeia pela
sua sexualidade ou a opção que
escolheu para a sua vida. Isso é
fantástico.
Para o Max Harwood a

performance neste filme foi um
momento de transformação na
curta carreira dele. Qual foi o
desempenho que mudou a sua
carreira?
RG: Comecei como um actor de
teatro. Nos primeiros seis anos da
minha carreira só fazia teatro e
em 1986, quando tinha 29 anos de
idade, participei num filme que se
chamava «Withnail e Eu». Todos os
trabalhos que tive até hoje foram
devido a esse filme. Foi isso que
mudou literalmente a minha vida
do dia para a noite.
Para lá da sua performance
sentiu a pressão de
interpretar no filme um
símbolo de resiliência e
representatividade com raízes
no passado?
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uma visão muito positiva sobre
isso.
Qual a importância de actores
e criadores terem acesso às
plataformas de streaming
como a Amazon Prime Video?
RG: Penso que os dias da censura
e sobre aquilo que podemos
ou não ver acabaram. Tudo é
possível e as possibilidades
estão em aberto. Quanto mais
variedade nós tivermos significa
que os preconceitos podem ser
derrubados. Especificamente em
relação a «Todos Falam Sobre
o Jamie» eu nunca tinha visto
espectáculos de drags na minha

RG: O que é muito inteligente
neste filme é que o Jonathan
Butterell e o Dan Gillespie Sells
tiveram o Holly Johnson, dos
Frankie Goes to Hollywood, a
cantar comigo o This Was Me.
Nesse momento do filme vemos as
atribulações de Hugo Channel em
Londres como um artista drag de
sucesso, vemos como ele perdeu o
seu amante durante a pandemia
da SIDA e a mesma acabou com
uma geração de jovens adultos. E
penso que o espírito do momento
em que estávamos nos anos 1980
[a SIDA] era percecionada como
uma praga dos gays. E agora que
o mundo está a viver e a sair
lentamente da pandemia COVID
em que perdemos tantas pessoas é
uma lembrança que não podemos
considerar as coisas como um
direito adquirido. Temos de lutar

para sobreviver, temos de lutar
pelos nossos direitos. O que é tão
fantástico nesta história do Jamie
é que todos estão convidados para
a festa, estão todos incluídos seja
qual for a preferência sexual ou
a etnia. O elenco diversificado e
a aceitação de todos é algo que
precisamos agora mais do que
nunca. Contudo, o filme não anda
a pregar passando esta mensagem
através de uma grande celebração.
No caso de Richard E. Grant
nos últimos meses vimo-lo no
cinema [«O Guarda-Costas e
a Mulher do Assassino»] e no
streaming [«Loki»], como é
a sua visão para o futuro do
cinema?
RG: Nos anos 1920 com a entrada
do som afirmou-se que seria

vida e para a preparação deste
projecto visionei onze séries de
«RuPaul's Drag Race» em três
semanas e abriu-me os olhos
para um ponto de vista de 360
graus sobre o que os artistas drag
passam, sobretudo a sua coragem
e a luta pela identidade e a
sobrevivência contra a resistência,
muitas vezes, no seio das suas
próprias famílias e na sociedade.
E a série tornou-se um sucesso
global e isto só foi possível através
do streaming. Acredito que assim
se vai espalhar a tolerância e a
democracia em todo o mundo.

uma catástrofe para o cinema e
não foi. Quando a televisão foi
inventada e tornou-se tão popular
nos anos 1950 e 1960 e terminou
o studio system afirmaram que o
cinema iria acabar. Depois nos
anos 1980 apareceu o vídeo [VHS
e Beta] e disseram que seria o fim
dos cinemas. E com o streaming
iria ser novamente o fim. A
nossa necessidade de partilhar
histórias para entender a vida
e partilhar experiências não
mudou nada independentemente
da plataforma e do ecrã (em sala
ou no telemóvel). Estamos mais
viciados nos ecrãs agora do que
já estivemos anteriormente, seja
qual for o tamanho ou a forma
deles. Seja qual for o formato que
vejas vais continuar a ver actores
a contar histórias que refletem
o nosso mundo, é por isso tenho

MAX HARWOOD E RICHARD E. GRANT
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TODOS FALAM
SOBRE O JAMIE
ENTREVISTA

JONATHAN
BUTTERELL
REALIZADOR

Jonathan Butterell foi uma das
mentes que co-realizou «Todos
Falam Sobre o Jamie». O
realizador britânico mostrouse uma simpatia em pessoa,
muito atencioso e detalhado
nas suas respostas. Num curto
espaço de tempo,
conseguimos
abordar as
principais
questões em torno
da produção e da
mensagem do novo
sucesso da Amazon
Prime Video.

inspirado
pela vontade
de contar
esta história

JORGE
PINTO
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«Todos Falam Sobre o Jamie»
trata-se de um belo conceito, o
filme é baseado numa história
verdadeira a que adicionou as
boas vibrações da música e da
dança…
Jonathan Butterell: «Todos
Falam Sobre o Jamie» é
baseado numa história
verdadeira de um
jovem chamado Jamie
Campbell e o seu
desejo de se revelar
como uma drag queen.
Um dia eu estava a ver
televisão e este documentário
apareceu e inspirei-me nele
pela coragem deste jovem. O
Jamie procurou realizadores
de documentários. Não foi um
investigador que o encontrou. Ele
escreveu aos documentaristas e

disse: "Querem-me seguir? E eu
tentei fazer isto porque tenho um
pouco de medo de me revelar como
uma drag queen no meu baile de
finalistas. E não sei se o devo ou
não fazer.” E a sua relação com a
sua mãe também foi tão especial
nesse documentário.
Na verdade, senti que
conseguimos adaptar a história
desta pessoa. Compreendi-o por
mim próprio. Senti que estava
apenas inspirado pela vontade de
contar esta história. E encontrei
dois escritores brilhantes para
trabalhar comigo, o Dan Gillespie
Sells, que é o compositor, e o Tom
MacRae. E criámos esta história
juntos, inspirada pelo Jamie
Campbell. Pelo caminho o filme
tornou-se um pouco diferente da

história original, mas não muito.
E eu também queria abrir com a
música. Queria que fosse imediato.
Queria que as canções fossem pop
como uma canção que ouvíssemos
na rádio. O poder da canção
pode mudar-nos, mover-nos e
entusiasmar-nos. É também uma
linguagem que apela aos jovens.
Como foi ter uma tela tão
grande para trabalhar? Os
números musicais no ecrã
são espectaculares e muito
inspiradores.
JB: Foi emocionante porque,
na verdade, deixei a minha
imaginação voar porque na
história é guiada pela imaginação
do Jamie. Ele entra em muitos
dos números musicais e é uma
expressão dessa imaginação.

Assim foi-me permitido como
realizador deixar a minha
própria imaginação voar e ser
mais inventivo. Em muitos dos
números musicais eu deixei
mesmo a minha imaginação
fluir livremente e lembro-me dos
produtores a dizerem “Uau, Uau,
Uau!”. Especialmente quando o
orçamento começou a subir e a
subir, mas adorei cada minuto da
criação desses números musicais
com a coreógrafa Kate Prince
.
Mas foi simplesmente incrível
jogar com a escala do cinema e
permitir que essa escala fosse o
que a imaginação do Jamie queria.
A história desenrola-se numa
escola vulgar, numa comunidade
vulgar. Na verdade, há uma classe
trabalhadora. E isso era real. Por

METROPOLIS NOVEMBRO 2021

77

Perdi muitas pessoas à minha
volta. Tivemos que lutar para
ultrapassar muitas dessas coisas.
A luta para muitas pessoas ainda
continua, particularmente em
países onde nada se alterou. Mas
foi vital para mim partilhar esta
história. Mas queria partilhá-la
de um lugar onde não temos uma
vítima. Não sinto que o Jamie
seja uma vítima nesta história.
Queria que fosse uma celebração
de alguém que ocupa o seu lugar
no mundo e na comunidade à sua
volta criando um espaço seguro
para que possa fazer isso.
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isso, quando estamos à boleia da
imaginação, o Jamie pode ir a
uma discoteca com 500 pessoas
incríveis, lá dentro caminhar
numa passarela espantosa e, de
repente, estamos num vídeo pop a
preto e branco. Foi simplesmente
espantoso ter a capacidade de
realizar essa visão.

juntamente com muitas centenas
de outros vídeos. Mas havia algo
nesse vídeo que era exactamente
o que eu descrevi a toda a gente. O
Max tinha essa magia. E então eu
conheci-o. Fizemos uma audição,
lemos, tocámos, cantámos, ele
dançou e pusemo-lo como drag
queen.

Qual foi o momento em que
considerou que o Max Harwood
era a pessoa certa para ser o
protagonista.
JB: A directora de casting lançou
a selecção de actores nas redes
sociais com esta mensagem:
“estamos a lançar este filme e
procuramos qualquer pessoa, não
importa se tem experiência ou
nenhuma experiência. Envie-nos
uma gravação.” E o Max enviou
um pequeno vídeo que eu vi

E foi assim que descobrimos
o nosso Jamie. O papel era
difícil, mas o Max tinha este
certo encanto, esta magia. Ele
não tinha feito nada antes. Não
tinha realmente feito nenhuma
representação antes e está
praticamente o filme inteiro em
cena!
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Como criador, quão importante
é para si dirigir um filme
inspirador, mas também tem

O espectáculo de palco foi um
sucesso, conta uma história
poderosa. Mas tenho a certeza
que vai inspirar muitas outras
pessoas em todo o mundo
através da plataforma da
Amazon Prime Video. Tem isto
em mente?
JB: Essa foi a razão para contar
a história num filme, partilhar
com o maior número de pessoas
possível é espantoso. Assim, no dia
17 de Setembro de 2021 estamos
a sair para 200 territórios em
todo o mundo, muitas culturas
diferentes, muitas pessoas

diferentes. É realmente comovente
para mim que possamos partilhar
esta história, e saber que ela terá
esse alcance. E se assim ajudar a
uma pequena mudança, então eu
ficaria muito, muito comovido.

uma grande mensagem sobre
o empoderamento e o novo
normal? É também um tributo
às lutas passadas?
JB: Isso foi o mais importante
para mim. O Jamie faz parte de
uma geração diferente da minha,
há uma história entre essas duas
gerações e há um diálogo entre
essas duas gerações. Quando eu
era criança, quando tinha a idade
do Jamie, o mundo era diferente.
A luta era diferente. Não que os
jovens não tenham agora que
lutar, porque têm. Mas lembro-me
que nessa altura tinha de ir para
as ruas e marchar e exigir o meu
direito a ser quem eu era.
E também, naquela época em
particular, o HIV/SIDA era
realmente uma parte dominante
do nosso mundo. Perdi amigos.
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SÉRIES
Dramas familiares,
zombies, alienígenas,
adolescentes com as
hormonas aos saltos e
até stalkers: há muitas
séries para acompanhar
na TV e no streaming.
A METROPOLIS destaca
algumas das principais
estreias das últimas
semanas, mas pode
seguir regularmente as
nossas reviews em
cinemametropolis.com.
SARA QUELHAS

INVASION

A Apple TV+ estreou os
três primeiros episódios
de «Invasion». A série
retrata uma invasão
alienígena de alcance
global, tendo como
protagonistas Sam Neill
e Shamier Anderson,
entre outros.
SARA QUELHAS
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UM “BUFFET” DE FICÇÃO CIENTÍFICA
APPLE TV+
Há uma sensação de déjà vu que
invade a experiência de visualização de «Invasion». Primeiro
de forma mais suave e depois de
modo mais arrebatador, sendo
impossível ignorar, por exemplo,
as parecenças de uma das storylines secundárias com «Away».
A verdade é que miscelânea de
histórias tem, aqui e ali, elementos em comum com narrativas
familiares, da TV e do cinema.
Como se, tal como num “buffet”, os criadores Simon Kinberg
(«Perdido em Marte», «Star Wars:
Rebels») e David Weil («Solos»,
«Hunters») chegassem ao univer-

so da ficção científica e escolhessem as tramas à medida das suas
necessidade, empacotando em
“mundos” mais pequenos e inicialmente isolados.
O desafio é, ainda assim, ter a
capacidade de criar algo novo,
mesmo com as condicionantes
mencionadas e que, possivelmente, vão influenciar algumas
opiniões. «Invasion» ilustra a
vivência de cinco núcleos de personagens, espalhados pelo globo,
quando uma sucessão de eventos
misteriosos provoca o caos. Da
Ásia aos Estados Unidos, passando por um ambiente de guerra

que sofre uma reviravolta imprevista, são muitas as perspetivas
que o espectador tem sobre uma
invasão alienígena.
Uma das personagens centrais
é o xerife John Bell Tyson (Sam
Neill), à beira da reforma, desmotivado pela sua incapacidade
de fazer algo memorável durante a sua carreira. O seu desejo
pode mesmo tornar-se realidade, quando um mistério o coloca
mais próximo do que desejaria
do novo inimigo.
Quem também começa por ter
bastante destaque é Aneesha

Malik (Golshifteh Farahani),
cuja família se desfaz de maneira
imprevista, mas tem de voltar a
unir-se quando acontecimentos
do Além afetam o bairro onde
moram. Estes são apenas dois
dos núcleos que estrelam «Invasion».

da frente ou não. O argumento,
focado na tensão num primeiro
momento e depois na explosão
iminente, apoia-se bastante nos
dramas individuais dos diferentes intervenientes, a fim de criar
uma história tão humana quanto
possível.

Dos problemas banais ao confronto brutal com um inimigo
monstruoso e desconhecido, todas as personagens são levadas
a reagir ao momento mais desafiante das suas vidas. Se uns
não resistem à ameaça, outros
tentam encontrar alguma forma de sobreviver, seja na linha

Se este “buffet” é para repetir ao
não, tal como na “vida real”, depende do gosto de cada um.
O elenco conta ainda com Shamier Anderson, Firas Nassar,
Shiori Kutsuna, Tara Moayedi,
Daisuke Tsuji e Tom Cullen, entre outros.
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THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND
TEMPORADA 2

O AMC Portugal estreou
a segunda temporada
de «The Walking Dead:
World Beyond». Um
dos destaques é a
participação da atriz
Pollyanna McIntosh, a
Jadis de «The Walking
Dead».
SARA QUELHAS
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A mais recente temporada de «The
Walking Dead: World Beyond» é
também a última, marcando o capítulo final do quarteto de amigos
Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah
Royale), Felix (Nico Tortorella) e
Silas (Hal Cumpston). O spin-off
de «The Walking Dead» retrata a
jornada épica da primeira geração
que cresceu no meio do Apocalipse Zombie, bem como o lado mais
sombrio da apregoada “luta pelo
bem”.

Com o grupo agora dividido, Hope
é manobrada por Elizabeth Kublek
(Julia Ormond) para cumprir os
seus interesses, algo que não lhe
corre imediatamente de feição.
Sem saber muito bem para que lado
pende Huck (Annet Mahendru),
a campanha é também um teste à
lealdade da personagem que, durante a primeira temporada, participou na missão do núcleo central.
As respostas tardam mas não devem demorar, pelo que o ritmo da

O FIM DA JORNADA
AMC
narrativa é muito suportado por
uma ação dinâmica e eficaz, que
tenta, de forma célere, colocar as
personagens onde pertencem, antes de arrancar rapidamente rumo
ao final.
Em sentido oposto, Iris, Felix e
Campbell (Jelani Alladin) tentam
perceber onde está Hope e o que
aconteceu no Monument Day. Mas
há uma pergunta que vai ganhando cada vez maior dimensão: o que

será que esconde a Civic Republic
Military (CRM)? As forças vão-se
posicionando e desde cedo percebemos que não são apenas os walkers
que podem causar estragos; além
da ação, o drama tem igualmente
um lugar de destaque, assentando
a personalidade e potencial das
personagens.
A nova temporada conta com as
adições de Anna Khaja, Lee Spencer e Wes Jetton.
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JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021

YOU

Numa altura em que
já sabe que vamos ter
quarta temporada, a
Netflix lançou a terceira
temporada de um dos
seus thrillers mais
obsessivos: «You»
[«Tu» em português].
SARA QUELHAS
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CASAL QUE MATA JUNTO, FICA JUNTO?
NETFLIX
Uma das imagens promocionais
mais mediáticas da nova temporada de «You» mostra Joe (Penn
Badgley) e Love (Victoria Pedretti) a enterrarem um corpo, com
o filho bebé nas proximidades.
Será isto sinal de que a esperança
numa vida diferente não passou
de uma ilusão? Para bem da história e do desenvolvimento das personagens, a fase de “lua de mel”
dura muito pouco tempo.
Recém-chegado aos subúrbios,
o casal procura levar uma vida
normal, o que se revela parti-

cularmente difícil para Joe que,
tal como percebemos pelos seus
pensamentos, considera Love um
monstro e pode ter uma nova obsessão, Natalie (Michaela McManus). Um ciclo sem fim, que teima
em repetir-se por mais que o protagonista tente afastar-se dele.
Também a relação com o filho
bebé se revela mais complicada
do que seria expetável. Além disso, memórias de um passado bastante traumático regressam para
o atormentar.

partido, «You» mostra um lado
inesperado de Joe, ao mesmo
tempo que explora a carreira de
sonho de Love e a forma como,
de forma quase instintiva, ambos
têm uma tendência inata para estragar tudo. A interação entre Joe
e Love pauta o ritmo da narrativa, pelo que é no choque entre a
dupla que a trama tem os principais avanços. À imagem de si própria, «You» entrega um fio condutor bem estruturado e mostra-se
mais tóxica do que nunca.

Com um argumento sólido e tri-

O pior lado das relações vem ao

de cima mais uma vez, com uma
incursão no mundo supérfluo e
duvidoso das mães influencers
e dos pais ricos, que colocam as
aparências sempre em primeiro
lugar. Algo que, naturalmente, estabelece uma rota de colisão desde cedo com Love, que já mostrou
que não sabe lidar bem com julgamentos. A storyline fortalece-se
nos detalhes e, como antecipado,
a temporada acaba com um BAM!
O elenco é outra das forças da
série. De regresso está Saffron
Burrows, juntando-se ao núcleo

central um conjunto de residentes suburbanos e estereotipados,
com a adição dos atores Scott
Speedman, Shalita Grant, Travis
Van Winkle, Tati Gabrielle, Mackenzie Astin e Dylan Arnold, entre outros.
Situada numa realidade pós-Covid, a série passa o tema muito ao
de leve, mas aponta diretamente
aos antivacinas. Nomeadamente
àqueles que optam por não vacinar os filhos e, consequentemente, colocam em risco as outras
crianças.
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I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER

O Amazon Prime
Video lançou os quatro
primeiro episódios de «I
Know What You Did Last
Summer». A METROPOLIS
já viu e diz-lhe o que pode
esperar.
SARA QUELHAS
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O segredo de «I Know What You
Did Last Summer» está na forma como sabe viver com o óbvio.
Há, no argumento, um conjunto
de clichés e lugares-comuns, tal
como acontece nos filmes desenvolvidos a partir do livro de
Lois Duncan, mas nem por isso
a série perde o interesse. Pelo
contrário. O facto de a trama
encarar o óbvio, de frente, tira a
sua previsibilidade do caminho e
deixa o espectador focar-se noutros elementos, nomeadamente
o desenvolvimento das personagens e o drama envolvido (muito
drama!).

Porque motivo duas gémeas (Madison Iseman) estariam na mesma
festa com a mesma roupa se tiverem
mais de 10 anos? Porque dá jeito.
Não é preciso ser um detetive astucioso para desvendar o primeiro
plot twist da série, e a criadora Sara
Goodman não está para grandes segredos, pelo que resolve essa questão
com relativa facilidade e sem mistério. Aliás, o óbvio continua a ser uma
constante nos quatro episódios a
que a METROPOLIS teve acesso em
primeira mão, mas o facto de tudo
se resolver tão depressa só torna o
argumento mais complexo e deixa o
espectador ainda mais confuso.

UM SLASHER JUVENIL
AMAZON PRIME VIDEO
A narrativa é simples: um grupo de
amigos atropela alguém depois de
uma noite bem regada com álcool e
drogas, decidindo esconder o corpo
para não arcar com as consequências. Um ano depois, quando Lennon (Madison Iseman) regressa a
casa, é apanhada de surpresa por
uma mensagem enigmática: “eu sei
o que fizeram no verão passado”. Se
no início a ameaça não é levada a
sério, o caso muda de figura quando começam a surgir vítimas mortais. Quem sabe o segredo macabro
dos jovens? Quem é o assassino
impiedoso que está a atacar as personagens?

Ao jeito de um slasher juvenil, «I
Know What You Did Last Summer» é assumidamente exagerada na sua concretização, com a
violência a ser muito mais estética do que propriamente estruturada.
Mais uma vez, importa destacar
que a nova aposta do Amazon Prime Video não se distingue por ter
um caráter inovador, mas antes
por absorver os vícios do género, em particular do thriller, para
construir uma história apelativa
e que desperta a curiosidade de
quem vê e quer saber quem é, afi-

nal, o assassino. E até a interpretação dos atores envolvidos aponta muito para o estereótipo.
Adaptação livre da história que
já passou dos livros para o grande ecrã, tudo pode acontecer em
«I Know What You Did Last Summer», que traz novas personagens
e novas storylines.
No elenco destacam-se nomes
como Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian
Amoruso, Bill Heck, Fiona Rene,
Cassie Beck, Chrissie Fit e Spencer Sutherland, entre outros.
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DISNEY/TOM GRISCOM

JUST BEYOND

O Disney+ estreou «Just
Beyond», uma série
baseada nos contos de
R.L. Stine, considerado
o “Stephen King da
literatura infantil”. Do
thriller ao fantástico, a
nova aposta do streaming
consiste em episódios
isolados com cerca de
meia hora.

Já para estabelecer a atmosfera
de Halloween, o streaming Disney+ estreou em Outubro, a série «Just Beyond». Composta por
oito episódios de curta duração, a
trama conta narrativas isoladas
e com elencos variados, que têm
em comum o facto de terem nascido, originalmente, na mente de
R.L. Stine. Do controlo comportamental à puberdade dos aliens,
passando por bruxas e fantas-

“SHOTS” DE TERROR EM IDADE ESCOLAR
DISNEY+
mas, «Just Beyond» estabelece
histórias curtas mas consistentes, mais focadas no conceito do
que no desenvolvimento. Uma
espécie de “shot” de terror para
saborear em prazos curtos.
Apesar da breve duração dos episódios, as narrativas são sólidas
e o espectador tem tempo para
conhecer as personagens centrais, perceber o que as move e

testemunhar o desenlace final.
É certo que algumas histórias
podem saber a pouco, e que facilmente podiam ser transformadas numa temporada completa,
mas, mesmo assim, não fica um
amargo de boca no final de cada
episódio.
O principal segredo da antologia
está na simplicidade: cada episódio introduz uma figura prin-

cipal, a partir da qual se criam
os elos com as restantes personagens e também o drama a revelar e resolver em meia hora.
À boleia de uma banda sonora
animada e nostálgica, todos os
astros parecem alinhados para
criar uma narrativa entusiasmante.
Entre o elenco, contam-se nomes
como Mckenna Grace, Gabriel

Bateman, Henry Thomas, Malcolm Barrett e Riki Lindhome,
com o foco sobretudo no grupo
mais jovem, a partir do qual se
estabelece o fio condutor. Trata-se de uma criação para TV de
Seth Grahame-Smith, o argumentista envolvido em filmes
como «Lego Batman: O Filme»
(2017), «Sombras da Escuridão»
(2012) e «Diário Secreto de um
Caçador de Vampiros» (2012).
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SAM TAYLOR/NETFLIX © 2020

SEX EDUCATION

A “SEX SCHOOL” ESTÁ ABERTA DE NOVO
NETFLIX

TEMPORADA 3

Um ano e meio depois
de uma season finale
que criou um “ódio de
estimação” coletivo,
«Sex Education» regressa
à Netflix para a sua
terceira temporada.
SARA QUELHAS
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Após duas temporadas muito bem
conseguidas, «Sex Education» regressa em força ao catálogo da Netflix, com várias perguntas que a
audiência quer ver respondidas: será
que Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey) vão conseguir
esclarecer tudo, ou a ação de Isaac
(George Robinson) fez estragos irremediáveis? Como vai reagir Jakob
(Mikael Persbrandt) à gravidez surpreendente de Janet (Gillian Anderson)? O que nos espera na escola
Moordale, na sequência do final explosivo que deixou o diretor Michael
(Alistair Petrie) em maus lençóis?
Sex school. A realidade que encontramos em «Sex Education» bem podia

ecoar um spin-off da própria série,
com a escola na lama dos media na
sequência dos escândalos da segunda temporada, nomeadamente por
causa do alegado surto de clamídia.
Uma situação agravada pelo novo
livro de Janet Milburn, que não retrata os alunos na sua melhor luz,
pelo menos na opinião do corpo administrativo da escola. Com medo
de perder investidores e de manchar
irremediavelmente a reputação de
Moordale, é preciso agir. Entra Hope
Haddon (Jemima Kirke): a nova diretora que, apesar de o seu nome significar “esperança”, depressa revela
um lado ditatorial em potência, e até
pior que Michael (é possível??).

O habitualmente awkward e introvertido protagonista Otis está numa
relação com uma colega improvável
(e um “bigode” igualmente invulgar),
tendo de corresponder à vida exigente de um aluno popular; enquanto
Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor
Swindells) parecem estar numa verdadeira lua de mel (mas até quando
vai durar?). No entanto, e como bem
sabemos, nada é assim tão linear em
«Sex Education». A série, que alia o
divertimento a uma ampla discussão sobre sexualidade, comunidade
e identidade individual, entre outras
questões, volta mais forte do que nunca e continua a manter-se à altura das
expetativas. Muito por “culpa” de um

elenco heterogéneo, que conta com
mais duas adições de peso: Jemima
Kirke, já mencionada, e Jason Isaacs,
o eterno Lucius Malfoy de Harry Potter, como Peter, o irmão de Michael,
agora caído em desgraça. Se a storyline central, focada na dinâmica entre
Otis e Maeve (agora mais distantes),
se desenvolve aparentemente mais
devagar, há outras linhas narrativas prestes a despontar. Um novo
elemento na escola, Cal (Dua Saleh),
causa alguma disrupção quando se
identifica como não binário, algo que
não é contemplado pela visão mais
conservadora de Moordale. Da mesma forma, também a educação sexual
na escola recua, ilustrando, quase

de forma caricatural, o tabu que durante muitos anos se viveu quando a
temática sexual era abordada no ensino. Será que os alunos aprenderam
bem as lições dos últimos anos e vão
conseguir quebrar o sistema? Ou está
lançado o pânico? «Sex Education» é a
combinação ousada de uma sucessão
de camadas e temas, o que desperta
uma conversa alargada dentro e fora
da trama. Por isso, mesmo sendo focada em personagens adolescentes,
tem-se revelado uma série para todas
as idades. E depois, o que esperar? Os
alunos principais vivem o último ano
escolar, pelo que não é certo se a história vai ter continuação nos mesmos
moldes, ou se vamos ter spin-off.
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FOUNDATION

A saga Foundation, de
Isaac Asimov, ganhou
finalmente uma
adaptação ao pequeno
ecrã pela mão do
criador David S. Goyer
(«Da Vinci’s Demons»,
«FlashForward») na
Apple TV+.
SARA QUELHAS
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Quando uma saga popular de ficção científica conquista lugar na
tela, as opiniões dividem-se: muitos ficam ansiosos, outros criticam a adaptação por acharem que
não irá fazer justiça ao original.
O criador David S. Goyer resolve
parcialmente o problema ao assumir a sua «Foundation» como
uma história inspirada na original, mas com algumas alterações
aprovadas pelos descendentes
do autor, que procura criar uma
identidade própria no universo
fantástico do streaming. Uma
das mudanças mais impactantes
é, nomeadamente, o surgimento
de um vasto leque de persona-

A (MATEMÁTICA) VITÓRIA DA CIÊNCIA NA FICÇÃO
APPLE TV+
gens femininas, que assumem
uma importância significativa na
narrativa.
Hari Seldon (Jared Harris) tem a
cabeça a prémio ao desafiar a liderança e sobrevivência do Império, anunciando a sua queda com
base numa análise matemática e
probabilística. A psico-história
(psycohistory) baseia-se na matemática e em dados científicos
para antecipar problemas coletivos – os comportamentos individuais colocam uma forte margem
de imprevisibilidade –, e apontam para uma catástrofe impossível de evitar que vai destruir

completamente a hegemonia Império Galático.
Com a condenação anunciada,
parte da solução prevista por Seldon reside em deixar uma Foundation (Fundação Enciclopédica),
um conjunto de informação importante para que as gerações do
futuro tenham acesso aos principais acontecimentos e descobertas dos antepassados. É este o
ponto de partida de uma história
que quer ir muito para lá disso.
Gaal Dornick (Lou Llobell) mantém-se como uma figura central
de «Foundation», mas a persona-

gem é agora feminina, ao contrário do que acontecia nos livros.
A jovem, em fuga de um mundo
que não aceita a Ciência, muda-se para Trantor para trabalhar
com Seldon. No entanto, esta
nova jornada da sua vida revela-se muito diferente do que ela
esperava, pelo que raramente se
vê envolvida num conflito a larga
escala com a autoridade do Império. É também a perspetiva dela
que é dada ao espectador, que vai
assim conhecendo Trantor, numa
primeira fase, e depois a missão
que se segue; em diferentes tempos e mundos.

A ação abrange a Galáxia, controlada por uma linha de clones do
Imperador (Dawn, Day, and Dusk)
– também uma diferença em relação à saga-mãe –, que não tolera
a sua própria efemeridade. «Foundation» cria uma história complexa, abrangente e crítica, que
estabelece uma consistente linha
temporal e narrativa, na qual se
vão basear os acontecimentos
mais entusiasmantes da trama.
No elenco destacam-se, além dos
já mencionados, Lee Pace, T’Nia
Miller, Terrence Mann, Alfred
Enoch, Laura Birn e Leah Harvey,
entre outros.
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SUCCESSION

O MUNDO DE PERNAS PARA O AR
HBO PORTUGAL

TEMPORADA 3

A HBO Portugal estreou
a terceira temporada
da série «Succession».
Com a família Roy de
costas voltadas, todos
têm de escolher um lado:
Kendall ou Logan?
SARA QUELHAS
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É curioso que o primeiro episódio da terceira temporada de
«Succession» seja denominado
Secession [secessão em português], anunciando o corte completo que a linha de sucessão e
a respetiva guerra aberta entre
Kendall (Jeremy Strong) e o pai
(Brian Cox). Com o conflito lançado, na sequência do escândalo
denunciado por Kendall, é altura de reunir as tropas e jogar em
vários campos: familiar, legal

e até político. E ninguém está a
salvo num conflito que promete
nem sempre ser jogado de forma
limpa.
Circo mediático lançado, alianças
quebradas ou estabelecidas e um
recrutamento digno das equipas
de elite. As personagens centrais
de «Succession» são, mais uma
vez, chamadas a revelar o seu lado
mais negro, que tanto teimam em
esconder. E as tentações são múl-

tiplas. Shiv (Sarah Snook), Roman
(Kieran Culkin) e Gerri (J. Smith-Cameron) são os nomes lançados
por Logan para assumirem o cargo de CEO enquanto tenta limpar
o seu nome, mas, ao mesmo tempo, Kendall tenta tirar-lhe alguns
trunfos.
O argumento e o elenco são as
principais armas de «Succession»
que, temporada após temporada,
continua a conquistar espectado-

res. O drama familiar mais entusiasmante dos últimos anos tem
a capacidade de, apesar de se centrar sempre no mesmo universo,
despoletar um conjunto sólido de
storylines que desafiam as personagens e as obrigam a evoluir. O
ritmo ora paciente, ora acelerado,
muito influenciado pelo diálogo e
pelas interações, vai mantendo a
audiência em alerta para todos os
detalhes, visíveis ou não, da narrativa.

A trama avança alguns níveis na
complexa teia da alta sociedade,
envolvendo o lado mais obscuro do
mundo legal e político, onde tudo
tem um preço ou é uma troca de
favores. A terceira temporada de
«Succession» volta a colocá-la entre
os melhores dramas da atualidade,
muito graças ao espectacular elenco principal, onde se incluem, além
dos já mencionados, Matthew Macfadyen, Hiam Abbass, Alan Ruck
e Peter Friedman, entre outros.
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INÉDITOS TV CINE

O nosso maior destaque dos inéditos TVCine desta edição vai inteiramente para «Censor», um filme que
poderá aparecer em várias listas dos
melhores de 2021. Uma produção
britânica independente, que combina de uma forma irónica o passado
dos vídeo nasties com uma história
dramática e algum humor perverso.
Nos destaques também encontramos uma bela interpretação da filha
de Ethan Hawke e Uma Thurman no
remake «Capital Humano», destacamos o documentário político «John
Lewis: Good Trouble» e o regresso a
paragens familiares para o realizador David Ayer em «The Tax Collector».
JORGE PINTO
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INÉDITOS TV CINE

CENSOR
«Censor» é um dos filmes sensação de 2021, cinema
de terror de alto calibre que se cruza com o cinema
independente para revelar uma realizadora, uma actriz e
um filme a não perder.
A acção de «Censor» desenrola-se no início dos anos
1980 em Inglaterra, na ascensão ao poder de Margaret
Thatcher e o histerismo público face aos Vídeo Nasties [72
filmes essencialmente de terror exploitation de produção
amadora que foram banidos/confiscados em Inglaterra
em 1982]. A industria do VHS que não estava regulada
invade a Inglaterra e coloca todo o tipo de cinema ao
alcance de todos, especialmente o cinema de terror. Os
tabloides e os políticos aproveitam-se da situação para
ligarem qualquer acto de violência aos Vídeo Nasties que
estão a “corromper a sociedade”. Este é o ponto de partida
de «Censor», os censuradores são a barreira entre o público
e as versões explícitas. Enid Baines (Niamh Algar), a nossa
protagonista, é uma mulher solitária que trabalha na
censura dos filmes num exercício que vai fazendo mossa
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THE TAX COLLECTOR
aquando da exposição das obras mais violentas. Um filme
desperta o trauma adormecido de Enid que pensa ver uma
actriz que poderá ser a sua irmã que desapareceu quando
era criança. A obsessão por encontrar a irmã desaparecida
e a exposição à violência e ao gore diluem a linha entre a
realidade e a ficção de forma espantosa proporcionando
um clímax memorável. Niamh Algar mergulha na
personagem e imprime tensão psicológica, é uma espécie
bomba relógio pronta a rebentar no ecrã. Niamh Algar é
um nome a fixar, a irlandesa tem muitos desempenhos
na televisão, e carrega invariavelmente uma intensidade
que deixa marca. A cumplicidade da argumentista e
realizadora Prano Bailey-Bond com a estrela Niamh Algar
foi meio caminho para o sucesso da obra, a isso alia-se a
inteligência dos planos, a atmosfera e a barreira que se
quebram entre a realidade e a ficção. Estejam atentos ao
brilhante design sonoro – não podendo ver o filme em sala,
vale a pena colocar os auscultadores – a experiência é mais
imersiva. JP

O realizador David Ayer regressou com «The Tax Collector» a um terreno que conhece bem e explorou ao
longo de vários anos da sua carreira: a violência dos
gangs na metrópole de Los Angeles. David Ayer foi o
argumentista de «Um Dia de Treino» (2001) com Denzel Washington e Ethan Hawke e realizou «Fim de Turno» (2012) com Jake Gyllenhaal e Michael Peña. «The
Tax Collector» é um filme do outro lado da lei, aborda
a vida de David (Bobby Soto) uma figura que se assume
como rosto de um grupo que controla a maioria dos criminosos latinos de LA, a sua missão é cobrar o tributo
que os gangs pagam para operar criminalmente na cidade. Ele faz-se acompanhar por um guarda-costas que
vive para a agressão, numa interpretação acelerada e
por vezes a roçar o overacting de Shia LaBeouf no papel
de Creeper. O filme vai-se tornando mais interessante
com a revelação da vida dupla de David que deseja tentar manter separadas a família e o crime. E como será
expectável as duas identidades acabam por se cruzar

com consequências fatais. A história e o equilíbrio frágil são colocados em causa com o aparecimento de um
ultra-violento gang mexicano na cidade e coloca David,
uma espécie de anti-herói, entre a espada e a parede.
David Ayer tenta sublinhar ao máximo a identidade da
família na narrativa de «The Tax Collector» ao introduzir o papel do pai de David que está encarcerado e
controla as operações à distância. Percebemos que ao
longo da obra a história tenta explorar outros temas
além da violência. É um drama cheio de lugares comuns e violento. JP
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JOHN LEWIS: GOOD TROUBLE
«John Lewis: Good Trouble» é um documentário
que celebra a vida de uma luta constante pelo fim da
segregação racial e pela igualdade dos Direitos Civis
nos Estados Unidos da América por parte de John
Lewis. O documentário explora 60 anos de vida activa
deste herói da democracia norte-americana que esteve
no Congresso desde 1987 a 2020 e trabalhou, desde
tenra idade, pelos direitos dos afro-americanos. John
Lewis conheceu Martin Luther King Jr. com 18 anos,
nos anos 1960. O filme explora através de entrevistas
e relatos, na primeira pessoa, os acontecimentos
que são históricos nos EUA na defesa pela igualdade
de direitos: a Marcha em Washington, de 1963, ou
a Marcha de Selma a Montgomery, em 1965, no
Alabama. John Lewis sempre defendeu as causas
através de uma forma pacífica e sem violência e sofreu
na pele as consequências. O documentário de Dawn
Porter foi lançado um pouco antes da morte de John
Lewis, a 17 de Julho de 2020, e foi produzido pela
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CNN Films. A obra é uma abordagem equilibrada,
por exemplo, não se coíbe de explorar factos mais
controversos na carreira de John Lewis, como a sua
eleição ao Congresso e a rivalidade com um amigo de
longa data. O que fica na memória são as suas origens
humildes, a sua bondade, o amor pela esposa e as
medidas políticas que ajudou a aprovar no Congresso.
John Lewis ao longo da vida afirmava “quando virem
algo que está errado digam bem alto e lutem contra
isso”, é um bom mote para todos nós. «John Lewis:
Good Trouble» é um documentário sobre alguém
maior do que a própria vida. JP

CAPITAL HUMANO
«Capital Humano» foi realizado por Marc Meyers,
é uma adaptação do original italiano de 2013 realizado por Paolo Virzì. «Capital Humano» consegue se
tornar bastante curioso na sua abordagem narrativa
com a história a ser retratada em diferentes pontos de
vista. O filme cruza vários enredos, arranca com um
atropelamento e fuga e vamos percebendo ao longo da
narrativa os factos e os envolvidos no incidente. Em paralelo temos um drama familiar com Drew Hagel (Liev
Schreiber em modo vulgar) que está endividado até aos
cabelos e decide arriscar o dinheiro que não tem com o
pai do namorado da filha, um investidor manhoso que
vive na cidade. A esposa deste investidor (Marisa Tomei é uma desilusão) decide comprar um teatro local e
tem de lidar com as jogadas do marido enquanto tenta
preencher a sua solidão com um affair. A narrativa mais
interessante é de Shannon (Hawke) e Ian (Alex Wolff),
dois outsiders, que se apaixonam e ajudam mutuamente a ultrapassar as dores existenciais mas não têm a

sorte do destino ao seu lado. Os personagens não são
nada apelativos, falta-lhes empatia, todos eles são desprezíveis, com uma excepção por mérito da interpretação de Maya Hawke. Os actores que participam em
«Capital Humano» são do melhorzinho e um dos motivos de interesse para vermos esta obra até ao fim. No
elenco figuram nomes como Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Marisa Tomei e Paul Sparks, todos eles não têm
nada a provar. Mas o “prémio de melhor interpretação/
revelação” vai para Maya Hawke, é uma actriz com pedigree – afinal ela é filha de Ethan Hawke e Uma Thurman. Parece-me a única que realmente que se agarrou
ao papel e explorou as várias dimensões da sua personagem que acaba por ser pivot nesta trama carregando
«Capital Humano» aos ombros. JP
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Novembro à porta e a agenda cada vez mais
preenchida. São muitas as estreias absolutas
e regressos promissores ao longo das próximas
semanas, pelo que não há tempo a perder. Toca a
colocar as séries em dia, que em breve chegam a
aguardada estreia portuguesa na Netflix «Glória»,
«Hawkeye - Gavião Arqueiro», «Dexter: New
Blood» e o final de «Dickinson», entre muitas outras
novidades.
SARA QUELHAS
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DEXTER: NEW BLOOD
HBO

Michael C. Hall [foto] volta a interpretar o serial
killer Dexter, que terminou a série original como um
lenhador nas “sombras”. O mote é lançado quando o
seu filho Harrison (Jack Alcott), agora adolescente,
reaparece na sua vida 10 anos depois. Também
Jennifer Carpenter parece estar de regresso, apesar
de ter morrido em «Dexter», bem como o showrunner
original, Clyde Phillips. São 10 episódios de uma hora
cada.
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COWBOY BEBOP
NETFLIX

Depois do anime, é a vez da Netflix se aventurar
no Espaço numa série de imagem real do «Cowboy
Bebop» [foto à direita]. A história envolve três
caçadores de prémios, ou cowboys, Spike Spiegel
(John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye
Valentine (Daniella Pineda). Este bando improvável
e invulgar está preparado para caçar os mais
perigosos vilões do Sistema Solar… com um custo,
naturalmente.

A RODA DO TEMPO

HAWKEYE

Baseada nos livros de fantasia de Robert Jordan,
«A Roda do Tempo» ganha agora uma adaptação ao
pequeno ecrã. Num mundo onde a magia existe, ainda
que só um grupo restrito de mulheres tenha acesso
a ela, Moiraine (Rosamund Pike) chega à pequena
cidade de Two Rivers. Membro das Aes Sedai,
Moiraine vê-se perante uma perigosa jornada quando
uma profecia coloca tudo em risco.

Jeremy Renner volta a vestir o fato de Hawkeye numa
série em nome próprio. O ex-vingador Clint Barton só
quer voltar para junto da família antes do Natal, mas
o objetivo torna-se muito mais complexo do que seria
de esperar. Ao seu lado tem a improvável Kate Bishop
(Hailee Steinfeld), uma arqueira que tem o sonho de
se tornar uma heroína.
Esta é mais uma aposta Marvel com lugar no Disney+.

AMAZON PRIME VIDEO

DISNEY+
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CORRE!
TÍTULO ORIGINAL

Run
REALIZAÇÃO

Aneesh Chaganty
ELENCO

Sarah Paulson
Kiera Allen
Sara Sohn
ORIGEM

EUA/Canadá
DURAÇÃO

90 min.
ANO

2020
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É incrível o que as pessoas fazem por um pouco de
atenção. Se está a pensar em selfies com tubarões
ou pequenos-almoços de aloe vera, placenta e
açaí, vá mais fundo. E... só mais um bocadinho.
Já ouviu falar do síndrome de Münchhausen?
Apesar de relativamente raro, este transtorno
ganhou notoriedade através de casos mediáticos
como o de Dee Dee e Gyspy, a história de uma
mãe superprotetora que na verdade envenenava a
sua própria filha, deixando-a doente, para assim
ganhar um maior controlo sobre ela e, ao mesmo
tempo, chamar para si a atenção dos outros. Este
caso acabaria por dar origem a um documentário,
«Mommy Dead and Dearest» (2017), e depois a uma
mini-série, «The Act» (2019), com a Patricia Arquette
e Joey King nos principais papéis. Um outro bom
exemplo é a mini-série «Sharp Objects» (2018), com
Amy Adams, que, embora de forma latente, também
explora o lado mais negro desta perturbação.
Em «Corre!», e à semelhança dos exemplos anteriores,
temos uma mãe que tenta controlar todos os aspectos
da vida da sua filha. Com apenas 17 anos, Chloe
(Kiera Allen) sofre de arritmia, asma, diabetes,
paraplegia, entre outras doenças, mas nem por
isso ela baixa os braços. É uma rapariga esperta e

vivaz que graças ao apoio e encorajamento da sua
mãe (Sarah Paulson), que também lhe dá aulas em
casa, tem agora boas hipóteses de entrar numa boa
universidade. Longe de casa... No meio de uma rotina
monótona e bem delineada, a expectativa de receber
uma carta de aceite é a única coisa que pode mudar a
vida de Chloe. A trama começa por aí, a suspeita de
que a mãe poderá estar a esconder a carta, mas pelo
meio Chloe vai descobrir algo muito mais sinistro.
Depois da sua estreia na realização com «Pesquisa
Obsessiva» (2018), um filme genial sobre a busca
desesperada de um pai pela sua filha desaparecida,
em «Corre!» Aneesh Chaganty volta-se para a
relação entre mãe e filha. Apesar de aqui lhe faltar
o mesmo rasgo de originalidade formal que marca
o seu primeiro filme, as grandes interpretações de
Sarah Paulson e Kiera Allen ajudam a fixar os olhos
dos espectadores no ecrã. Sendo que o talento de
Paulson dispensa mais elogios, o destaque vai para
o desempenho de Kiera Allen que, sendo cadeirante
na vida real, demonstra igual talento em cenas mais
exigentes do ponto de vista dramático ou físico, como
é o caso da incrível tentativa de fuga. Se por mais
nada, o filme já valeria por isso.
CATARINA MAIA

METROPOLIS NOVEMBRO 2021

109

DUNA

a si. É uma bela interpretação de Rebecca Ferguson, a
actriz sueca é também uma representação da sabedoria
feminina na obra e nos destinos da galáxia.

TÍTULO ORIGINAL

Dune
REALIZAÇÃO

Timothée Chalamet é o melhor actor da sua geração
e não pára de crescer. A continuar com este fulguroso
percurso estará no caminho para entrar no panteão
das grandes figuras do cinema. É a sua primeira
superprodução, no passado participou em muitas
produções de verve indie e penso que Dennis Villeneuve
deu imensa margem de manobra para Timothée
Chalamet demonstrar o seu talento. Este agarrou a
oportunidade e deixou bem visível a sua marca nas
areias de Arrakis – se ainda haviam algumas dúvidas
sobre a qualidade deste jovem actor elas ficaram
totalmente dissipadas.

Denis Villeneuve
ELENCO

Timothée Chalamet
Rebecca Ferguson
Zendaya
ORIGEM

EUA/Canadá
DURAÇÃO

155 min.
ANO

2021

«Duna» é uma incrível experiência cinematográfica,
é a obra-prima de Denis Villeneuve, um sonho
tornado realidade por um dos melhores cineastas
contemporâneos. É um grandioso momento de cinema,
um espectáculo visual e sonoro sem paralelo que
deve ser visto e revisto num grande ecrã – o filme é
assombroso em IMAX. O primeiro tomo de «Duna»
merece inteiramente a ovação dos amantes do cinema
que aguardam já ansiosamente pela sequela.
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relevantes no século XXI. O livro dizia-se inadaptável
ao ecrã (a tentativa de David Lynch em 1984 era mais
ou menos a prova disso), mas Villeneuve, Jon Spaihts
e Eric Roth não tiveram medo e os resultados estão à
vista.

Sumptuoso e único pela sua escala, «Duna» é ao
mesmo tempo uma história intimista de descoberta
da identidade que aborda temas intemporais como o
amor, a fé e a esperança mas também a luta pelo poder,
a ganância e o ódio, tudo sob o pano de fundo de uma
contenda intergaláctica que opõe duas casas feudais.

Neste filme, o planeta Arrakis também se assume como
um personagem vivo, com as suas tempestades de areia,
os gigantes e reverenciados vermes de areia e o seu
calor sufocante. O realizador e a equipa de produção
mudaram-se de armas e bagagens para o deserto da
Jordânia e do Abu Dhabi para transmitir esta beleza
no filme. É visível a opção na busca de cenários vívidos
e reais, a vastidão do deserto e do seu céu, tornandose estes elementos fulcrais no convite ao espírito de
introspeção desta obra.

Publicada em 1965 por Frank Herbet, Duna é
considerada uma das obras mais influentes do século
XX. A história desenrola-se maioritariamente em
Arrakis, um impiedoso planeta desértico onde vivem
os Fremen, um povo oprimido por forças invasoras,
ameaçado pela sede de poder e despojado dos seus
recursos naturais. Na sua génese, a obra de Frank
Herbert é igualmente uma fábula ecológica sobre a
exploração e o impacto do colonialismo, temas ainda

A Casa Harkonnen, representada por figuras perversas,
arrasa com a esperança do planeta explorando o
recurso mais valioso da galáxia – uma substância
capaz de desbloquear poderes sobrehumanos – e
deseja esmagar uma família senhorial que os substitui
como os suseranos de Arrakis. Os vilões deste filme
são arrepiantes, Thufir Hawat (Stephen McKinley
Henderson), Beast Rabban Harkonnen (Dave Bautista)
e o barão Vladimir Harkonnen que provoca pesadelos
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pela sua frieza, vilania e presença em cena. É mesmo
uma figura aterrorizante com um desempenho
inspiradíssimo de Stellan Skarsgård.
A substituição da dinâmica de poder em Arrakis abre
um novo caminho de esperança para o planeta quando
os Harkonnen são substituídos pela Casa Atreides,
reconhecida pelo seu espirito guerreiro na terra e no
mar. Mas o destino dos Deuses, como diria o Imperador
da galáxia, reserva outros desígnios para o herói da
nossa história. Timothée Chalamet interpreta Paul
Atreides, o sucessor da sua casa feudal, que acompanha
o pai (Oscar Isaac), a mãe (Rebecca Ferguson) e as
suas forças militares ao planeta desértico. Paul e a
sua família são o reverso da moeda da perversão dos
Harkonnen. A expectativa de um destino diferente com
o entendimento e o respeito pela identidade dos nativos
e a sustentabilidade do planeta são notas dominantes
da Casa Atreides. Paul vive assombrado pelas visões do
planeta e de uma mulher (Zendaya), uma pronominação
de amor e o seu destino interligado com o planeta
Arrakis onde deverá enfrentar os seus próprios medos
para abraçar o seu predestinado futuro. A mãe de Paul
tem capacidades sobrehumanas e passou esse poderoso
conhecimento ao filho que considera demasiado o peso
de uma sina e as expectativas dos seus pais em relação

O trabalho de preparação do realizador canadiano é
bastante reconhecido, as sequências são processadas
com minúcia e perícia dignas de um relojoeiro suíço.
Os cenários de pré-visualização e arte-final permitiram
imaginar e preparar rigorosamente cada plano deste
filme. O resultado é evidente, Denis Villeneuve é um
realizador visionário que trilhou nos ecrãs a sua própria
linguagem. Em «Duna» os personagens nunca estão
arredados da atmosfera invariavelmente espantosa
em seu redor. O elenco é luxuoso e a equipa criativa
é de primeira linha com nomeados e vencedores de
Oscars nas diferentes categorias técnicas e artísticas, a
maioria destes criadores são habituais colaboradores de
Villeneuve. A destacar o trabalho de Jacqueline West e
Robert Morgan, que assinam um figurino requintado,
o director de fotografia Greig Fraser e o director de
produção Patrice Vermette, que criaram os belíssimos
cenários de planetas remotos.
A primeira parte de «Duna» aborda cerca de um
terço do livro de Frank Herbert, são introduzidos os
personagens e o conflito central mas a jornada de Paul
Atreides está apenas a começar. No final de «Duna»
estamos rendidos, o clima é de transe perante a beleza
das imagens e a emoção da própria história. Tão cedo
não o vamos esquecer. O filme tem desígnios operáticos
devido à grandiosidade da imagem, ao gigantismo
da história, à epopeia dos personagens e aos acordes
monumentais de Hans Zimmer, mas é muito mais do
que um filme – «Duna» é um acto de devoção à sétima
arte. JORGE PINTO
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Num trecho do livro “O Manifesto Ciborgue: Ciência,
tecnologia e feminismo-socialista no final do século
XX”, de 1984, a zoóloga e filósofa americana Donna J.
Haraway afirma: “As máquinas do final do século XX
tornaram completamente ambígua a diferença entre
natural e artificial, mente e corpo, autodesenvolvimento
e design externo, e muitas outras distinções que
costumavam ser aplicadas a organismos e máquinas.
As nossas máquinas são perturbadoramente vivas, e
nós mesmos somos assustadoramente inertes”. Esse
parágrafo poderia ser a sinopse do filme ganhador da
Palma de Ouro de 2021: «Titane». Filme que é um convite
a desavenças em sua aposta no risco e no exotismo.
Revelada ao Cinema como realizadora em «Raw» (2016)
– narrando o périplo de uma estudante de veterinária
acometida por um desejo súbito de comer carne humana
-, a diretora Julia Ducournau, uma parisiense de 37 anos,
perceciona o corpo como um lugar de revelações e de
transcendência, a julgar pelo processo revolucionário que
as suas protagonistas passam a partir de um gatilho dos
seus organismos. A jovem vegana vira canibal, na sua
primeira longa-metragem, passa a atacar gente por culpa
de uma fome incontinente, ditada pelos seus órgãos. Já
em seu avassalador «Titane», uma mulher na casa dos
20 e tantos anos engravida após uma relação sexual sem
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contracetivo. Mas seria difícil encontrar preservativos
que dessem conta do seu parceiro: um... carro. Após nove
meses Alexia (Agathe Rousselle, em lívida atuação) vai
expelir um líquido que parece óleo diesel da sua vagina.
Por vezes, a secreção é graxa. São imagens que, faladas
soam a caricatura mas que filmadas com a elegância
(e a visceralidade) de Julia, rendem “O” filme do ano.
Justíssimo, portanto, a conquista da Palma dourada. É
a segunda vez na História que a láurea cannoise vai para
uma realizadora, sendo a neozelandesa Jane Campion a
vencedora anterior, laureada em 1993, por «O Piano».
A sua Alexia é aquilo que Donna J. Haraway, em seu
ciberfeminismo, chama de “um organismo cibernético,
um híbrido de máquina e organismo, uma criatura
de realidade social e também uma criatura de ficção.
Realidade social significa relações sociais vividas, significa
nossa construção política mais importante, significa uma
ficção capaz de mudar o mundo”. Alexia é a anti-heroína
de um mundo que mecanizou a distopia do agora.
Com lançamento em Portugal em circuito, mas previsto
para estrear no Brasil diretamente via streaming, na
MUBI, «Titane» investe numa exortação da potência
corporal, típica do olhar de Julia, mostrando a carcaça
humana como um templo de afirmação do livre arbítrio,

num estudo sobre identidades performativas. Cannes
premiou-a (graças ao júri presidido por Spike Lee),
mas a Croisette dividiu-se numa clivagem, tipo “Amo
vs. Odeio” no final da projeção. No Festival de San
Sebastián, que exibiu a longa na sua 69ª edição, viveuse a mesma situação. Houve pessoas a sair das sessões
quando Alexia bate o próprio rosto contra uma pia
a fim de deformar o seu nariz. Deformar é parte da
reinvenção pela qual a personagem há de passar quando
se assume, sem culpa, como serial killer, dando um ponto
final à existência de homens que passam dos limites na
aproximação a ela e dando um adeus a mulheres que
não reagem aos seus carinhos furiosos como ela espera.
E ela mata usando um gancho de cabelo como arma.
Mas é a segunda transformação que a jovem passa. A
primeira acontece na sua infância, quando um acidente
rodoviário impõe a instalação de uma placa de titânio na
sua cabeça. Ali ela vira ciborgue, e faz jus a uma reflexão
de Haraway: “Por gerações, foi dito às mulheres que elas
são “naturalmente” fracas, submissas, extremamente
emocionais e incapazes de pensamento abstrato.
Que estava “na sua natureza” serem mães em vez de
executivas, que elas preferiam entreter visitas em casa
a estudar Física das Partículas. Se todas essas coisas são
naturais significa que elas não podem ser mudadas. Fim
da história.”

Ducournau agarra-se a um espírito cronenberguiano na
sua alegoria sobre a condição mecânica da civilização,
nestes tempos em que somos, a cada dia mais, centauros
de nossa tecnologia. Antes de Julia lançar essa fábula
dark sobre o devir chassi em cada um de nós, a diretora
pernambucana Renata Pinheiro já havia tratado do tema
em seu viciante «Carro Rei», eleito o melhor filme do
Festival Gramado em agosto.
Ambos têm parentesco com «Crash» (Prêmio do Júri
em Cannes, em 1996), do já citado David Cronenberg.
Lá, acidentes de carro excitavam pessoas marcadas por
cicatrizes. Em «Titane», Alexia, que também ostenta uma
ferida cicatrizada na pele, só tem orgasmos com veículos
de quatro rodas, levando consigo o fruto desse prazer.
Fruto esse que vai se desenvolver numa assustadora
aproximação da narrativa com os códigos do horror. O
que dilui o tom sombrio – mas não o clima de bizarrice
– é a relação que Alexia estabelece com um bombeiro
(Vincent Lindon, em excepcional atuação) que vê nela a
filha que perdeu. É o germe de um amor paterno que vai
descambar para algo sem nome, surpreendente como
cada fotograma desta aula de biologia existencialista.
RODRIGO FONSECA
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Num ano em que Léa Seydoux surge no grande ecrã
em cinco produções, desde o último 007 com Daniel
Craig às «Crónicas de França do Liberty, Kansas
Evening Sun» de Wes Anderson (este a estrear em
novembro), é a sua personagem em «France» que
dá um nó na cabeça do espectador. Falamos de uma
jornalista vedeta em França cujas práticas de trabalho
refletem a imoralidade do jornalismo televisivo
sensacionalista. “France é modelada a partir da minha
própria natureza, obviamente com nuances. É um
jogo de espelhos distorcidos”, disse a atriz à revista
Premiere. Tenha-se isso em conta. E a verdade é que,
por muito que nos concentremos no rosto de Seydoux,
à espera de uma fórmula para a interpretação dos seus
pensamentos, estamos sempre a ver em duplicado. Há
algo de indefinível nesta criatura mediática, autêntico
animal do pequeno ecrã que carrega uma estranha
visão do sagrado na sociedade contemporânea,
segundo o cinema de Bruno Dumont.
A contemporaneidade está, aliás, por todo o lado,
inscrita no artifício das imagens: tal como France/
Seydoux encena as suas reportagens, seja em contexto
terrorista no Norte de África seja com os migrantes
do Mediterrâneo, também o filme de Dumont usa de
uma espécie de “fingimento” visual, que passa pela
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saturação das cores, excesso de brilho e desproporção
(o caso mais evidente deste jogo plástico acontece logo
nos primeiros minutos, quando France, supostamente,
interage com o Presidente Emmanuel Macron...
O efeito, propositado, é o de uma má montagem
televisiva). O realismo não é aqui profissão de fé.
Aproximando-se do registo da sátira, Dumont não
caiu nas facilidades da caricatura ou da paródia à
francesa. A profissional de Léa Seydoux não é uma
vilã, nem sequer uma personagem feita à medida de
um cliché (por exemplo, o da “mulher rica e famosa
sem coração”). Pelo contrário, a certa altura uma crise
espiritual apodera-se dela e baralha a nossa perceção
da figura de bastidores. A origem é um pequeno
sinistro, causado por uma distração de France, que
leva ao hospital um motociclista de entregas ao
domicílio, filho de imigrantes marroquinos. Ali está
ela, santa padroeira da comunicação social, de repente
a sentir necessidade de fazer caridade, e a deixar
de saber controlar as lágrimas em público. Parece
real. Ou fará tudo parte desta intrigante mise-enscène? Dumont não nos dá a chave para nada, e esse
desamparo é o que torna «France» um objeto, mais do
que apenas interessante, aprazivelmente esfíngico.
INÊS N. LOURENÇO

2021

O Cinema, tal como a vida, reinventa-se e «A Ilha de
Bergman» mostra exatamente isso. A obra disseca o
processo de escrita de um argumento cinematográfico,
inspirando-se nas nuances do cineasta sueco Ingmar
Bergman, um nome incontornável da História da
Sétima Arte. A narrativa acompanha a viagem dos
cineastas Chris e Tony a Fårö, ilha onde Bergman
viveu e rodou alguns dos seus mais emblemáticos
filmes. Ambos viajam em busca de inspiração para
a escrita dos argumentos dos seus novos projetos
cinematográficos. Pelo caminho, deparam-se com os
desafios causados pelas suas características intrínsecas
e conflitos internos, que ajudam a construir os seus
argumentos, sempre com a história e personalidade
de Bergman como pano de fundo - mas sem que esta
influência domine a narrativa.
A certa altura, uma das personagens revela que
gostaria de ver um filme mais simpático, mais ligeiro,
de Bergman. E é também um pouco este o caminho
que Mia Hansen-Løve abraça, mas nada há de
superficial em «A Ilha de Bergman». Pelo contrário,
a cineasta, que aqui assume o papel de realizadora e
argumentista, apresenta-nos uma obra inspirada, com
várias camadas, intercruzando diferentes caminhos
de ficção que ela própria cria. Na verdade, a história
é também um reflexo da vida da própria realizadora,

que, também ela, foi casada com um cineasta, o
francês Olivier Assayas. E também Mia Hansen-Løve
viajou várias vezes para Fårö à procura de inspiração e
conheceu Hampus Nordenson, um especialista sobre a
ilha, tal como acontece com a protagonista do filme.
Vicky Krieps e Tim Roth dão vida ao casal de cineastas,
numa química bem conseguida, mas em que se
destaca, mais vividamente, a atriz, que conseguiu
captar os confrontos interiores de criatividade e as
fragilidades misteriosas transformadas em força que
a sua personagem emana. Há também lugar para uma
segunda história, um filme dentro do filme, que tem
como intérpretes o ator norueguês Anders Danielsen
Lie e Mia Wasikowska, que personifica uma jovem
mulher à procura de si mesma, mostrando uma espécie
de lado B da personagem de Krieps.
«A Ilha de Bergman» é um filme bastante pessoal - isso
nota-se e acaba por dar uma dimensão mais profunda
à obra. Apesar de Bergman ser uma figura presente em
toda a obra, a autora não se restringe pela referência ao
realizador e o foco não é, de todo, esse. Por outro lado,
a obra oferece-nos uma história cheia de diferentes
tonalidades, numa exaltação da criatividade e dos
vários caminhos que são necessários percorrer até
conseguir lá chegar. TATIANA HENRIQUES
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© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ELENCO

Clint Eastwood
Dwight Yoakam
Daniel V. Graulau
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

104 min.
ANO

2021

Sob o cenário de uma estrada percorrida por uma
velha carrinha Chevrolet a chegar a um rancho
clássico do Texas, Find a New Home, composta por
Mark Mancina, coloca-nos imediatamente no espírito
western da narrativa. Mas, além dos acordes e da voz
de Will Banister, é a letra desta música que situa o
espectador no tempo e no espaço do mais recente
filme de Clint Eastwood. Alguém sabe que cometeu
erros, mas não teve má intenção, e agora que as
divisões estão vazias e a almofada está gelada é tempo
de encontrar uma nova casa, pois, afinal, “nunca é
tarde para a encontrar”.

apresenta-nos Mike Milo, uma antiga estrela de rodeo
e criador de cavalos. Já no final de carreira e sem nada
a que se agarrar, Mike aceita um último trabalho do
seu antigo patrão, Howard Polk (Dwight Yoakam),
a quem deve muito da sua carreira de sucesso. A
missão é ir ao México resgatar o filho deste, Rafo
(Eduardo Minett), à sua mãe, que o mantém refém de
uma vida de excessos e de uma teia criminosa. Esta
viagem partilhada entre Mike e Rafo vai mover-se ao
sabor do destino e, na procura da salvação da vida do
adolescente, é Mike Milo que encontra a sua redenção
e a sua “nova casa”.

Clint Eastwood acabaria por negá-lo. Em 2011, seria
Arnold Schwarzenegger a vestir as calças do cowboy na
penumbra, mas tal não aconteceu. Tudo se conjugou
para, em 2021, ser Clint Eastwood a realizar aquele
que pode ser o seu último filme protagonizado por si.
Além dos editores de longa data, David S. Cox e Joel
Cox, o realizador conta com o diretor de fotografia de
«Três Cartazes à Beira da Estrada», «Vingadores: A Era
de Ultron» ou «Eternals», Ben Davis, e banda sonora
assinada pelo compositor Mark Mancina, autor das
composições de filmes como «Tarzan», «Dia de Treino»
ou «Speed 2».

Assim parece ser a mensagem de Clint Eastwood,
com um filme que veio ao seu encontro há mais de
40 anos e que, nessa altura, não lhe fez sentido, pois
considerava-se demasiado “novo” para o papel. Agora,
aos 91 anos, o cineasta assume esta missão com total
autenticidade e com a maturidade de quem já não
responde às expectativas dos outros, mas apenas de si
próprio.

Tal como o trajeto da obra homónima de N. Richard
Nash, que inspirou o filme, todos os ingredientes de
«Cry Macho» parecem ter-se juntado na altura certa,
nunca sendo tarde demais para recuperar a vida de
algo que tem mesmo de nascer. Comecemos por N.
Richard Nash, que tentou vender Cry Macho como
argumento, tendo sido rejeitado por todos os estúdios
na altura. Optou, então, por transformar o argumento
em livro, em 1975, e foi uma questão de tempo até
diversos realizadores lutarem pelos diretos do mesmo.

Clint Eastwood já não tem nada a provar e é na sua
energia calma e sábia que nos envolve enquanto
nos deixamos levar num argumento demasiado
simplista e previsível, com performances muito pouco
convincentes, como a do estreante Eduardo Minett.
No entanto, é na redenção do público ao tempo que
o nonagenário emprega no todo, e às diversas deixas
que vai semeando no filme, que o realizador assume
a sua mensagem. Tal como a forma como define
o conceito de macho, que considera uma palavra

«Cry Macho – A Redenção» recua até 1979 e
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sobrevalorizada e que em nada representa o conceito
de “forte”, a personagem de Mike Milo reflete: “Pensas
que tens todas as respostas, mas quando envelheces,
percebes que não tens nenhuma. E quando percebes
isso, é tarde demais.”
Em «Cry Macho» sentimo-nos, por vezes, numa
despedida a Clint Eastwood. Se assim for, esta não
deixa de ser uma vénia ao seu legado e mentoria,
ao seu estatuto de cowboy e eterno sedutor, apesar
de não ser, de todo, o seu melhor filme. Com uma
pele gasta pelo tempo, mas amaciada pela doçura da
velhice, Eastwood decide, mais uma vez, partilhar
o ecrã com jovens, encaminhando-nos para a
importância das escolhas que fazemos e para a
despretensão de tudo o que achamos que podemos ser
quando o mais importante será sempre o lugar onde
colocamos o coração. SARA AFONSO
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Em «Assalto à Casa-forte» recuamos ao ano sagrado de
2010 para os nossos irmãos espanhóis: nesse verão, a
gloriosa Espanha debatia-se com o início de uma terrível
crise financeira que mandaria milhões para o desemprego
e lançaria as bases para o aparecimento dum movimento
de extrema-direita, o Vox, ressuscitando os velhos
fantasmas do franquismo, da xenofobia e machismo
tóxico, históricos na secular caminhada até ao século XXI.
Porém, ao mesmo tempo, o futebol enlouquecia multidões
nas “calles” espanholas com a magia de Xavi e Iniesta, e
a segurança de Casillas na baliza espanhola (e o romance
televisionado com a futura mulher, a jornalista Sara
Carnbonero) a carregarem a “fúria” espanhola até ao jogo
final com os Países Baixos, ou Holanda.
Este é o cenário do filme de Jaume Balagueró, cineasta
de créditos firmados, cuja carreira acompanhamos desde
o terror de «Rec», assinado no virar do século e estreado
em Portugal. Protagonizado por uma estrela maior da
série da HBO, «A Guerra dos Tronos», Liam Cunningham,
aqui Walter, é um caçador de tesouros que ambiciona
roubar um dos cofres mais bem guardados do mundo, o
do Banco de Espanha. A equipa estava formada, só faltava
um cérebro para desmontar o esquema de segurança do
cofre. Viajamos para Londres no início do filme, tal como
os corsários ingleses comandados pela Rainha Isabel
de Inglaterra navegavam por águas do novo mundo à
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procura do saque dos galões castelhanos carregados de
ouro e prata das Américas. Faltava um jovem inglês para
completar a equipa que iria saquear um dos maiores
tesouros da Espanha fechado no maior cofre da Europa.
Walter recruta Thom, composição do jovem ator britânico
Freddie Highmore ( «À Procura da Terra do Nunca»), um
jovem inteligente disposto a abrir o impenetrável cofre e a
embarcar na aventura em vez do triste emprego a ganhar
milhões atrás da secretária, prometido pelo pai. Afim de
garantir o êxito da missão há que passar pela segurança
apertada de Gustavo Medina - excelente composição
do ator castelhano José Coronado - chefe de segurança
do banco. Só terão uma hipótese - quando a Espanha
jogar a final do Campeonato do Mundo! Os modernos
“saqueadores” tem exatamente 90 minutos para entrar no
banco, encontrar o cofre e resgatar o tesouro.
Dito tudo isto, e o texto já vai longo, o «Assalto à Casaforte» é uma excelente oportunidade de se reencontrar
com a sala de cinema, pois ganha dimensão na sala escura
e num écran assinalável. Excelente ritmo assente num
argumento inteligente, sem muito espaço para diálogos
desnecessários ao desfecho final. Reúnam um grupo de
amigos ou amigas, pois os filmes de aventuras são para
todos e todas, e vejam este numa sala de cinema perto. É
um grande filme de aventuras! Atenção Steven Spielberg…
SÉRGIO ALVES

VENOM: TEMPO
DE CARNIFICINA
TÍTULO ORIGINAL

Venom: Let There Be Carnage
REALIZAÇÃO
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ORIGEM
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Com valores estimados em US$ 287 milhões arrecadados
em cerca de três semanas em cartaz, deram a «Venom:
Tempo de Carnificina» a certeza de que a bigamia da
Marvel - em núpcias oficiais com a Disney, mas em
romance com a Sony - rende frutos menos comportados
(e mais livres) quando a indústria de BDs se imiscui
com a estética da sua parceira extraconjugal. São frutos
sempre ligados ao Homem-Aranha e aos seus satélites.
«Morbius», com Jared Leto, é uma aposta para o futuro,
assim como um potencial filme de Kraven o Caçador. E
o simbionte alienígena Venom é parte dessa love story
entre comics e o grande cinema.
Egresso de uma dimensão estelar legislada por uma
entidade chamada Beyonder, disfarçado como um
uniforme extra do Homem-Aranha, Venom tem um
superpoder de matar os Vingadores de inveja: driblar
críticas negativas e se firmar como um campeão de
bilheteria. «Venom: Tempo de Carnificina» tornou-se
um fenómeno de bilheteria, mesmo sob toda a saraivada
de ataques por parte de uma crítica que não embarca
no anti-herói surgido como um tecido vivo em 1984 e
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reinventado como personagem por Todd McFarlane e
David Michelinie. O primeiro filme estrelado por ele,
de 2018, faturou US$ 856 milhões, consagrando Tom
Hady, o Bane de «O Cavaleiro das Trevas Renasce»
(2012), como vigilante do Bem (ou quase), sob a direção
de Ruben Fleischer («Bem-vindo à Zombieland»). O
regresso de Hardy ao papel do jornalista Eddie Brock
(que é fotógrafo na banda desenhada) em «Venom:
Tempo de Carnificina» é pilotado pelo eterno Gollum,
o ator inglês Andy Serkis, que será o mordomo Alfred
em «The Batman» (2022). Serkis conta com o talento de
Woody Harrelson para interpretar o vilão, o serial killer
Cletus Kasady, que se reinventa com uma substância
extraterreste vermelha chamada Carnificina. Uma
substância com sede de sangue.
Há um efeito visual vivo no filme de Serkis que faz toda
a diferença na alquimia dos comics da Marvel com o
cinema: o director de fotografia Robert Richardson (de
«A Invenção de Hugo»), cujo olhar sabe traduzir fantasia
como poucos. Ele embala com um colorido de um
quadrinho uma aventura sobre dar a volta por cima – do

Bem e do Mal – editada com velocidade de nave espacial
por Maryann Brandon e Stan Salfas. Na trama, Brock e
Venom, o seu hóspede, vindo do espaço, andam numa
discussão de relação irreconciliável, uma vez que o ser
estelar precisa de se alimentar de cérebros humanos.
Pelo meio dessa batalha, Brock faz uma reportagem com
Cletus (Harrelson, com a fúria habitual), um psicopata
que morde o jornalista, extraindo do seu sangue
filigranas do parasita que habita no seu organismo.
O resultado da sua mordida é sua transformação no
monstro chamado Carnificina, criado no planisfério dos
comics em 1992, como um dos mais selvagens inimigos
do Homem-Aranha. Aliás, este, hoje interpretado por
Tom Holland, tem um cameo na longa de Serkis. Mas, até
lá, delicie-se com um recheio pop de lutas coreografadas
com histeria, mas com litros de adrenalina, e com o
carisma de Hardy, que foi além dos seus feitos em «Mad
Max: Estrada da Fúria» (2015) e do seu trabalho como
Bane. RODRIGO FONSECA

METROPOLIS NOVEMBRO 2021

121

007: SEM TEMPO
PARA MORRER
TÍTULO ORIGINAL

No Time to Die
REALIZAÇÃO

Cary Joji Fukunaga
ELENCO

Daniel Craig
Ana de Armas
Rami Malek
ORIGEM

EUA/Reino Unido
DURAÇÃO

163 min.
ANO

2021

«007 – Sem Tempo Para Morrer» é imperdível e
apoteótico, um clássico instantâneo na saga James
Bond. Daniel Craig despediu-se, como começou, com
as emoções ao rubro. Após dezoito meses de sucessivos
adiamentos, temos todo o tempo do mundo para
desfrutar de um filme assim.
Os guardiões do franchising 007, Barbara Broccoli e o
seu meio-irmão Michael G. Wilson, possuidores de um
invejável controlo criativo da série, podem-se orgulhar
de um esplêndido arco narrativo com Daniel Craig como
figura de proa de uma produção com altíssimos valores
criativos e artísticos.
A história desenvolvida por Neal Purvis e Robert Wade,
desde Casino Royale, humanizou o agente de Sua
Majestade e trouxe à série temas de peso criando um
personagem ultra complexo. A vingança, a traição, os
segredos e a morte de quem se ama determinaram os
desígnios deste James Bond ao longo dos últimos cinco
filmes. O fascinante tomo desta saga iniciou-se em
«Casino Royale» com a estreia de Daniel Craig no papel
de 007. O desaparecimento e os fantasmas de Vesper
Lynd (Eva Green) em «Casino Royale» e «Quantum of
Solace», a relação com M (Judi Dench) em «Skyfall», a
revelação de Blofeld (Christoph Waltz) e o voltar a amar
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com Madeleine (Léa Seydoux) iniciado em «Spectre»
desaguam em «007 – Sem Tempo Para Morrer». E
Madeleine será a chave para todos os enigmas…
Cary Fukunaga é o primeiro americano a dirigir um
filme da saga. As suas criações têm cunho de autor
como realizador e argumentista, o flashback de
Madeleine, antes dos créditos iniciais, tem a mesma
tensão que vimos na direcção da primeira temporada
de «True Dectetive» (2014), o lado mais cru deste
enredo remete-nos para o seu melhor filme «Sem
Nome» (2009). A sua missão era continuar a conexão
emocional dos espectadores com o personagem, que
foi alcançada mais pela história do que o permanente
equilíbrio com a adrenalina da acção e dos efeitos
especiais que continuam a ser de topo. Carey Fukinaga
cumpriu com mérito a tarefa entre mãos, atingiu e
executou a realização com a perícia de um “Double O”.
O realizador teve a preciosa ajuda de uma argumentista
em estado de graça – Phoebe Waller-Bridge – autora
de duas extraordinárias criações, «Fleabag» e «Killing
Eve». A argumentista britânica incutiu neste filme
personagens e uma história mais íntima sob a batuta
dos sentimentos. Os habituais colaboradores Neal
Purvis e Robert Wade, na série desde 1999 («007 - O
Mundo Não Chega»), também assinaram o argumento.

O excepcional tema musical “No Time to Die” de Billie
Eilish, escrito a meias com o irmão Finneas O'Connell,
e a orquestração mais subtil de Hans Zimmer com o
auxílio de Johnny Marr (ex-guitarrista dos The Smiths)
conferiram um sentimento trágico de melancolia e
romance inacabado que perdura ao longo da obra.
Rami Malek não me convenceu com a sua performance
no papel do antagonista Lyutsifer Safin, ficou atrás
dos últimos vilões de Bond: Mads Mikkelsen, Mathieu
Amalric, Javier Bardem e Christoph Waltz. É uma
interpretação menos insidiosa e pouco conseguida mas
entende-se a origem por oposição ao carácter de James
Bond. Penso que o principal motivo desta interpretação
menos conseguida não foi tanto por defeito de Rami
Malek mas por mérito da química entre Léa Seydoux e
Daniel Craig que, juntos ou à distância, são magnéticos
e polarizaram em absoluto o filme, tudo parece
secundário ao pé de ambos. Uma nota para a pequena
mas simpática presença de Ana de Armas no papel de
Paloma.
O filme apoia-se menos no lado épico e mais no
conceito de thriller de acção mas não deixa de ter
sequências arrebatadoras dignas da mitologia de 007.
As principais sequências de acção estabeleceram as

balizas de «007 – Sem Tempo Para Morrer», a sequência
inicial em Itália combinou a velocidade, o perigo e a
traição. Já o clímax do filme remete-nos para os grandes
clássicos da série num final que sintetizou na perfeição
a gloriosa passagem de Daniel Craig pela saga 007.
O filme ata as pontas soltas, sublinha a crueldade
do destino de um herói corroído pelo desgosto e o
remorso, movido pela vingança. Apesar de ser tudo
pessoal, este não hesita em colocar a sua vida em perigo
para salvar o mundo dos monstros que o assolam
na sombra. Na vigência de Daniel Craig ficará para
sempre a noção de um personagem que tem as marcas
de água de um passado épico mas que trouxe consigo
uma ideia de complexidade e intensidade narrativa, o
empoderamento das mulheres, o maior envolvimento
dos personagens secundários (a “família” Bond no
MI6), o seu carácter estoico perante a adversidade e o
trauma que esculpiu um titã no grande ecrã. O filme
é muito mais do que uma aventura para impedir que
uma arma diabólica caia nas mãos erradas. «007 – Sem
Tempo Para Morrer» é um romance de acção e uma
história intensamente pessoal que marcou o fim de uma
era singular na mitologia de James Bond.
JORGE PINTO
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FAUCI
«Fauci» é um filme de 2021, produzido pela Magnolia
Pictures e a National Geographic Documentary Films
e distribuído na plataforma Disney+. A realização
pertenceu a John Hoffman e a Janet Tobias numa
produção com envergadura, veja-se a qualidade da
cinematografia e a música. O material de arquivo é rico
e permite uma abordagem onde se cruza o passado e o
presente. Um dos aspectos mais tocantes do Dr. Tony
Fauci é a sua dedicação ao trabalho de investigação e cura
aliado ao compromisso com a família – temos acesso à
perspetiva pessoal da mulher e da filha. O documentário
tem imensa dinâmica, além de abordar a sua evolução
como médico e pai de família e focar o seu combate à
Ébola, a obra centra-se no seu contributo decisivo no
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THE VELVET UNDERGROUND
combate à SIDA e ao COVID-19. O filme faz o paralelismo
e flashbacks com as duas pandemias analisando os
desafios, as críticas, a opinião pública e o papel do
médico, cientista e director dos Institutos Nacionais de
Saúde dos EUA, um homem que representa a verdade
assente na ciência. Para todos aqueles que desconhecem
o seu trabalho, mas especialmente a sua personalidade
e inteligência, este médico ao serviço do mundo é um
símbolo de inspiração sempre com o interesse pelo bem da
comunidade e colocando sempre a ciência como bússola
das suas acções. «Fauci» é um documentário obrigatório
na compreensão desta figura e o seu contributo para
salvar milhões de vidas ao longo da sua carreira na luta
contra as maiores pandemias dos últimos 100 anos.JP

«The Velvet Underground», da Apple TV+, é um dos
documentários musicais do ano. O documentário
foi produzido ao longo de três anos e realizado pelo
consagrado Todd Haynes. O autor tem uma filmografia
invejável e repleta de grandes obras que revelam o seu
carácter eclético. Todd Haynes tem uma abordagem
única no seu documentário de estreia, é brilhante na
combinação das imagens e da música de época neste
retrato sobre os míticos The Velvet Underground indo
muito além da história da banda. O filme de Todd Haynes
não se podia alhear do psicadelismo, o avant-garde, o
experimentalismo musical, a arte popular e a sexualidade
em ebulição nos anos 1960. O realizador teve acesso a
600 horas de imagens de cineastas avant-garde incluindo o

arquivo de Andy Warhol acabando por prestar igualmente
tributo a uma era ao mesmo tempo que sintetizou a
riquíssima carreira de uma das melhores bandas do
século XX. Não estamos na presença de um documentário
convencional, as imagens de arquivo transmitem o
pioneirismo de uma comunidade artística de onde
fruíram os membros dos The Velvet Underground,
nalguns casos temos um olhar das origens e a evolução
pessoal e musical de Lou Reed e John Cale. Às imagens
de arquivo juntam-se entrevistas contemporâneas com
vários artistas, familiares e colaboradores da banda.
«The Velvet Underground» da AppleTV+ é um poço de
conhecimento e para muitos a descoberta de novos
horizontes artísticos com pessoas e temas icónicos. JP
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AVES DO PARAÍSO
«Aves do Paraíso», da Amazon Prime Video, é um
drama que trilha caminhos já antes percorridos por
outras produções – vem logo à memória, já no século
XXI, um cruzamento entre o thriller psicológico
«Cisne Negro» (2010) com Natalie Portman ou o
drama «The Company» (2003) de Robert Altman. O
filme realizado e adaptado ao ecrã por Sarah Adina
Smith a partir do romance homónimo de A.K. Small
foca a história de duas aspirantes bailarinas a um
lugar de topo na Ópera Nacional de Paris. O cocktail
de uma história de teenagers com os seus romances,
instabilidade emocional, os vícios e a paixão são
aliados a momentos de belo efeito e surrealismo
da parte da realizadora nalgumas sequências com
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INFINITO
música e dança. Os principais papéis ficaram a
cargo de Diana Silvers e Kristine Froseth e ainda
uma participação secundária mais estereotipada de
Jacqueline Bisset. Diana Silvers tem um papel mais
modelado do ponto de vista físico e psicológico, a
actriz tem uma curta carreira mas parece-nos ser
uma jovem com imensa margem de progressão pela
sua expressividade em cena. «Aves do Paraíso» troca
as voltas aos espectadores invertendo os papéis e
as motivações das personagens analisando o seu
carácter e o custo afetivo e moral para chegar ao topo.
JORGE PINTO

«Infinito» é mais um blockbuster que saltou a exibição em
sala em Portugal. O filme é uma produção dos estúdios
Paramount tem um arcaboiço digno de um bing bang com
uma história carregada de mitologia, grandes sequências
de acção e actores de renome. «Infinito» foi realizado
por Antoine Fuqua a partir do livro The Reincarnationist
Papers de D. Eric Maikranz. Mark Whalberg dispensa
apresentações mas está discreto, volta a colaborar
com Antoine Fuqua após «O Atirador» (2007). O seu
antagonista no filme é interpretado por Chiwetel Ejiofor
e contra todas as fragilidades do argumento arranca
o melhor papel do filme. «Infinito» relata a história de
um grupo de pessoas na Terra que desde os primórdios
da humanidade têm uma alma que não morre, apenas

renasce, havendo um processo de despertar e novamente
o investimento na evolução através do conhecimento
em diferentes corpos. No seio deste conjunto de pessoas
“infinitas” há um grupo dissidente que deseja acabar
com toda a humanidade terminando assim um ciclo
de continuidade. O filme é um confronto entre estas
duas doutrinas e a tentativa de impedir a extinção da
vida. Mark Wahlberg é o protagonista que desperta
da sua existência na actualidade e aos poucos percebe
a sua missão. «Infinito» tem elaboradas sequências
acção, perseguições e combates mas é um non brainer e
totalmente previsível, cumpre o objectivo para os fãs do
género. Será provavelmente um dos maiores sucessos de
2021 da Amazon Prime Video. JP
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sofisticação narrativa e sentimentos genuínos. É claro
que também doses absurdas de acção e monstros
de todos os tamanhos e feitios. O que sustenta
a história, além da luta entre o bem e o mal, é a
componente afectiva e os perigos da manipulação dos
medos das pessoas. O argumento de Beau DeMayo
é realmente rigoroso e rico na caracterização dos
personagens numa história musculada. «The Witcher:
Nightmare of the Wolf» é uma bela supressa ao
retratar a génese do mentor de Geralt of Rivia, o
protagonista da série «The Witcher». JP
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«The Witcher: Nightmare of the Wolf», da Netflix,
é uma prequela de animação da popular série
«The Witcher». O filme puxa-nos o tapete pela sua
complexidade dramática, terror, romance e aventura.
O projecto de animação produzido pelo estúdio
coreano Mir foi realizado pelo estreante Kwang
Il Han que deu largas à imaginação e estendeu
os veios narrativos com a liberdade da animação
numa história com mistério e um twist final. O
filme descreve o percurso de Vesemir (Theo James),
um guerreiro feiticeiro que confrontado com uma
perigosa ameaça é forçado a viajar ao seu passado e
entender o que deixou de mais valioso para trás. «The
Witcher: Nightmare of the Wolf» tem uma agradável
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