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O regresso aos cinemas vai sendo uma autêntica montanha russa: no último 

trimestre do ano, os espectadores reentraram nas salas acompanhando filmes 

totalmente distintos, como os sucessos planetários «007 – Sem Tempo Para 

Morrer» e «Duna» (ambos totalizaram mais de 600.000 espectadores em 

Portugal), ou o documentário «A Metamorfose dos Pássaros» (visto por mais de 

10.000 espectadores e com uma média por sessão elevada) que Portugal indicou 

no processo de pré selecção para melhor filme internacional na 94ª edição dos 

Óscares da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

No entanto, dezembro começa com o desconforto provocado pelo surgimento 

de uma nova variante, a Omicron, que lança incertezas sobre o comportamento 

do público nas últimas semanas de 2021, um momento do ano relevante do 

ponto de vista das estreias e da oferta de cinema destinada ao público familiar.

Será um mês exigente para filmes como as animações «Cantar! 2» e «Encanto», o 

remake «West Side Story», de Steven Spielberg , e a sequela «Caça-Fantasmas – O 

Legado», ou «Casa Gucci», de Ridley Scott, que cativou os espectadores e liderou 

a bilheteira nacional no fim de semana de estreia.

Cá estaremos no final do ano para avaliar os resultados da exibição, mas num 

momento mais restritivo do ponto de vista social a METROPOLIS continua 

a partilhar as suas escolhas com os leitores. Neste número vão encontrar 

uma série de protagonistas de filmes que poderemos ver no período 

festivo de natal e uma sugestão incontornável para descobrir no ecrã de 

casa – a série «Glória» que Tiago Guedes realizou para a plataforma Netflix.  
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GLÓRIA

CANTAR! 2

ETERNOS

«Cantar! 2» marca o regresso de uma animação que fez as delícias de milhões de espectadores. A 
sequela promete continuar a senda de sucesso!

A pacata localidade de Glória, no Ribatejo, é o palco da primeira série original portuguesa da Netflix. A 
Guerra Fria vivida em solo nacional, como nunca antes foi vista.

A METROPOLIS apresenta um olhar sobre o último blockbuster da Marvel, uma obra realizada por 
Chloe Zhao e que pretende marcar a diferença.

CANTAR! 2
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Numa conversa com o ator e 
realizador Matthieu Amalric 
durante o último Leffest 
falávamos de como as pessoas 
estavam a deixar de ir ao 
cinema para ver os filmes de 
autor. A culpa é do Covid, 
dizia ele. Que a pandemia 

tinha sido a machadada final para as pessoas que 
antes ainda iam ao cinema. Tem razão, olhamos 
para os números e Matthieu sabe do que fala. Há 
uns anos, «Titane» seria filme de culto em Portugal, 
agora é apenas um dos muitos bons filmes que são 
ignorados. Também os números muito aquém de 
Crónicas de França, de Wes Anderson,  acabam por 
ser desoladores para quem gosta de cinema.

Porém – e há sempre um porém – estamos numa 
altura em que as bilheteiras portuguesas são bem 
simpáticas com «A Metamorfose dos Pássaros», 
filme que à partida era só para um nicho de 

iluminados. Nada disso, depois de «Bem Bom», 
é o único filme português que não vai ser visto 
como uma vergonha nos números. E, voltando a 
Amalric, o seu Abraça-me com Força, em França 
já ultrapassou os cem mil espetadores. Ninguém 
estava à espera. Em parte, o filme pegou porque o 
boca-a-boca só pode ser positivo e porque do luto 
todos nós temos uma história. Mas pegou ainda 
mais porque Amalric fez questão de ir a muitas 
cidades com o filme para o debater a seguir. 
Estratégia semelhante à da primeira Idade, a 
produtora de «A Metamorfose dos Pássaros». Filmes 
com digressões de debate é coisa para pegar, oxalá. 

No começo de 2022, quando o belíssimo «Nunca 
Nada Aconteceu», tese sobre a infelicidade 
lusitana de Gonçalo Galvão Teles se espalhar pelo 
país, parece que o realizador quer fazer o mesmo. 
E este filme sobre o colossal peso da juventude dá 
horas de conversa, vão por mim.

REALIZADORES AO TRABALHO,
NA DIGRESSÃO ESTÁ O GANHO.

CINETENDINHA
RUI PEDRO TENDINHA
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c r ó n i c a

Autopsia em corpo vivo 
dos fantasmas da ditadura 
brasileira, «Ainda Estou 
Aqui», baseado no romance 
homónimo de Marcelo Rubens 
Paiva, vai marcar o regresso 
de Walter Salles às longas-
metragens de ficção após um 
hiato iniciado em 2012, com o 

lançamento de «Pela Estrada Fora».  Mariana Lima 
é a estrela do projeto, de tintas autobiográficas, no 
papel de Eunice a mãe de Marcelo, cuja vida virou do 
avesso após o marido, Rubens Paiva, ser preso por 
agentes do governo militar, sendo, a seguir, torturado 
e morto. Pelo meio da dor, ela se reinventou. Voltou a 
estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos 
indígenas. Nunca chorou em frente das câmaras. Ao 
falar de Eunice, e da sua última luta, desta vez contra 
o Alzheimer, o autor fala também da memória, da 
infância, oferecendo a Salles a chance de exorcizar 
males que levaram o Brasil ao atual desgoverno. O 
interesse da cinefilia pelo projeto promove uma 
corrida pela obra do realizador de «Central do Brasil» 
(Urso de Ouro em 1998), começando por «Terra 
Estrangeira», filme de culto das narrativas policiais 
e sociais, que ele rodou em parceria com Daniela 
Thomas. A trama se concentra na viagem que leva 
o aspirante a ator Paco (Fernando Alves Pinto) para 
além dos limites da sua própria insatisfação com o 
seu país de origem, aos braços de Alex (Fernanda 
Torres), conterrânea dele que vive em Portugal.  
Calcados quase que permanentemente no binómio 
"desterro / reencontro", os filmes que tornaram 
Salles um dos mais influentes nomes do cinema 

latino-americano da atualidade encontraram o 
seu combustível de arranque no périplo ibérico 
de um jovem que traduzia as angústias de toda 
uma geração. No caso, ele fala da geração que foi 
atropelada pelo turbilhão “colorido”, ou seja, o 
confisco da poupança pelo ex-presidente Fernando 
Collor de Mello (1990-1992). Confisco que reduziu a 
pó o sonho democrático dos mesmos brasileiros que 
ajudaram eleger o Caçador de Marajá alagoano ao 
Palácio do Planalto. 

Há todo um arcaboiço político servindo de óleo 
diesel ao tanque de «Terra Estrangeira» [1995], que 
mantém o filme vivo desde sua trajetória pelas 
salas de exibição. Uma redonda reflexão sobre o 
sentimento de desilusão para com o Brasil garantiu 
a essa produção uma eternidade para além da sua 
requintada experimentação narrativa, marcada por 
um diálogo com o thriller noir americano dos anos 
1940 e 50. 

No seu currículo, «Abril despedaçado» (2001) e 
«Diários de Che Guevara» (2004) são projetos 
irmãos na estrada da arte que, sob tintas beatniks, 
aos moldes do «On the road» literário de Jack 
Kerouac, tenta entender a agonia existencial que 
impulsiona os homens a imitarem Ulisses numa 
odisseia pessoal em busca de sentido. Em todos eles, 
Salles volta suas lentes para pessoas que, como Paco, 
parecem perdidas nos limites econômicos, éticos e 
até familiares de sua região de origem. Na distância 
está a liberdade. E onde há a liberdade, deve haver a 
esperança. Algo que em “casa - sobretudo se esta casa 
for o Brasil de Collor - acabou. 

ODISSEIAS DE WALTINHO

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA
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c r ó n i c a

A renúncia de Alain Resnais 
em um novo tratado de 
ocidentalização perante 
as imagens de horror 
culminou no nascimento 
do cinema moderno através 
do seu «Hiroxima, Meu 
Amor» (1959), filme que 
viria conquistar os mais 

eternos amantes e alteraria o rumo de que as 
imagens poderiam naturalmente prosseguir. 
Hoje, não só tido como o celebrado homem 
por detrás da poesia tecida em tempo real com 
o mencionado filme, Resnais foi também um 
realizador plenamente interessado na linguagem 
progressiva e radicalmente moderna, afastando 
o dispositivo cinematográfico do mero contador 
de história, e sim, do abalo de consciências e 
sensibilidades (isto até se vergar pela hibridez 
do teatro). Com "Hiroxima'' o caso poderá ser 
resumido pelo primeiro ponto, e não fiquemos 
por aí. Já experiente em documentários curtos, 
o realizador subjugou-se a falatórios pela 
construção das imagens extraídas do Holocausto, 
uma experiência ética de como as representar 
e apresentar ao mundo, resposta a Adorno e as 
suas preocupações de primeiro ego - “depois 
de Auschwitz, como fazer poesia”. O filme em 
questão foi «Noite e Nevoeiro» (1956), e a partir 
daí, tendo em conta o resultado, Resnais obteve 
um outro financiamento, novamente direcionado 
para o lado documental. Desta feita, partindo 
para o Japão, mais concretamente para a cidade-
fénix Hiroxima, recolheu, quer dos arquivos (os 
horrores imediatos ao “incidente” nuclear), quer 

do ‘agora’ (o aproveitamento do desastre como 
fonte turística e pedagógica, e a vida citadina pós-
bomba). Com esta coletânea, o sentimento geral 
foi o de criar uma réplica a «Noite e Nevoeiro», o 
que incomodou Resnais, que por entre o captado 
comboio turístico que convida “estranhos e 
estrangeiros” a passear pelas ruínas dos horrores, 
cedeu à sua epifania. A exploração da miséria, e 
sobretudo uma abordagem de ocidentalização às 
dores dos outros, mais tarde para serem exibidas 
em festivais com clara receção de aplausos e 
elogios vários. Desta forma, Alain Resnais não 
quis entregar ao Mundo mais um exercício de 
distância, e através disso fintou os seus próprios 
fundos. Contacta a escritora Marguerite Duras 
para conceber um guião ficcional, e contrata 
atores profissionais para encenar essas suas 
dúvidas no grande ecrã – Emmanuelle Riva 
e Eiji Okada. O resultado pode ser resumido 
nos seus primeiros 20 minutos; dois corpos 
distintos, suados que acariciam, proclamando 
gestualmente juras de amor, mas por entre o 
calor dos amantes, que convém sublinhar ela, 
atriz francesa, ele, arquiteto japonês, despoleta 
um diálogo de contradições. Enquanto ela, de 
maneira ocidentalmente arrogante esquematiza 
os seus conhecimentos pela tragédia e pela cidade 
com um enorme absolutismo, ele impede-a de 
persistir nessa presunção - “Nada conheces 
sobre Hiroxima” – isto, intercalado por imagens 
documentais e encenadas dos horrores e do pós-
horrores, do mundo sarado que deseja esquecer, 
ou melhor, esconder. O mundo nunca mais foi o 
mesmo depois de Hiroxima, o “evento” como o 
filme, o inaugural ensaio do cinema moderno, do 

"NÃO CONHECES NADA DE 
HIROXIMA"

OZU DE JADE
HUGO GOMES
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executivo dos estúdios Illumination 
Chris Meledandri. “Funcionou a um 
nível emocional, era uma comédia 
deliciosa e as audiências relaciona-
vam-se com as narrativas dos vários 
personagens. Uma das coisas mar-
avilhosas de termos um autêntico 
ensemble com o nosso elenco é que 
observamos os espectadores a es-
colherem os seus diferentes perso-
nagens com o seu acesso ao filme, 
e quando a força do entusiasmo do 

Quando a Ilumination lançou «Can-
tar!» em 2016, o filme tornou-se um 
clássico instantâneo e introduziu o 
mundo a uma mão cheia de perso-
nagens inesquecíveis. «Cantar!» é 
um filme sobre dar-nos a nós mes-
mos a permissão para acreditar e 
perseguir os nossos sonhos, os seus 
temas tiveram eco junto do público à 
volta do mundo. “«Cantar!» funcion-
ou com os espectadores a diversos 
níveis” afirmou o fundador e o chefe 

PERSONAGENS ACIMA DE TUDO, 
O SUCESSO DE CANTAR!HISTÓRIA

O novo capítulo do saga  de 
enorme  sucesso da Illumination, 
chega-nos com grandes sonhos  

e espetaculares sucessos 
musicais,  acompanhando  o 
sempre otimista coala Buster  

Moon e  o  seu  estrelado  
elenco  de artistas, os quais   

se   preparam   para   a   mais 
desafiante aventura   até à   data:   

montar   uma extravagância 
musical nunca  antes  vista...

cantar 2!
Após o sucesso global de 

«Cantar!» (2016) os estúdios 
de animação Illumination 

voltam a dar vida a um grupo 
de personagens deliciosos 
que prometem novamente 

encantar meio mundo. 
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público em torno do filme está cen-
trada nos seus personagens, sabe-
mos que temos uma oportunidade.” 

Ao longo da sua história, os film-
es da Illumination foram sempre 
guiados pelo personagem. “Um dos 
aspectos mais gratificantes de faz-
er parte da Illumination é observar 
como o público reage aos nossos 
filmes”, disse Meledandri. “Acredi-
to que o público responde mais ao 

personagem. É a relação com nos-
sos personagens que vive com as 
pessoas muito depois de saírem do 
cinema. Os nossos personagens são 
geralmente muito identificáveis e 
atraentes, mas são personagens de-
feituosos. Como todos nós, eles têm 
problemas, sejam inseguranças, 
neuroses ou aspirações que ainda 
precisam ser alcançadas. Os perso-
nagens são os pontos de acesso aos 
nossos filmes e são os personagens 

que cimentam o vínculo do pú-
blico com os nossos filmes. ”
 
Assim como o facto dos filmes 
da Illumination serem sempre 
engraçados. O humor, assim 
como a música, é um ponto de 
união entre as pessoas que ul-
trapassa as fronteiras da idade, 
idioma e nacionalidade. “O pú-
blico adora o humor subversivo 
dos nossos filmes, especial-
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mente quando é reproduzido em 
vários níveis, de modo a que adul-
tos e crianças apreciam os filmes 
simultaneamente”, afirmou Mele-
dandri. “Há uma enorme universal-
idade que podemos encontrar nos 
nossos filmes, e esse é um lugar po-
deroso para contar histórias e fazer 
filmes.”
 
A saga Cantar! nasceu de um con-
ceito. “Um dos aspectos realmente 
omnipresentes da cultura popular a 
nível global nos anos 2000 foi o ad-
vento do «Pop Idol», que se tornou 
«American Idol», que então gerou 
«The Voice» e muitos outros progra-
mas em todo o mundo”, disse Mele-
dandri. “Foi um retorno a uma ideia 
muito antiquada, que é: ‘Eu tenho 

um talento e quero compartilhá-lo 
com o mundo. Não tenho ideia de 
como serei recebido, mas este é o 
meu sonho e vou atrás dele.’”
 
«Cantar» foi um blockbuster abso-
luto e, embora o pú-
blico tenha ad-
orado o filme 
e a afeição e 
conexão com 
os persona-
gens perdur-
assem desde o 
lançamento do filme, para Mele-
dandri isso não significou que a se-
quela fosse uma consequência nat-
ural. “Houve outro aspecto nessa 
decisão, que foi:‘ O que as pessoas 
que fizeram o filme pensam sobre 

uma sequela? ’”, referiu Meledan-
dri. O argumentista e realizador 
Garth Jennings, os actores, os an-
imadores, artistas e os designers 
sentir-se-iam inspirados e motiva-
dos a retornar a esse mundo que 

criaram juntos? A resposta 
foi um uníssono sim. 

“Houve unanimi-
dade do entusias-
mo entre todos os 
intervenientes do 

projecto”, afirmou 
Meledandri. “As pes-

soas estavam sempre a pergun-
tar-me quando é que nos voltamos 
a juntar com o Garth para fazer 
outro filme. Quando isso aconte-
ce, é um toque de clarinete para 
seguir em frente. Mas, é claro, 

"Eu tenho 
um talento e quero 

compartilhá-lo com o 
mundo."
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Se «Cantar!» foi sobre encontrar 
a coragem para perseguir os 

sonhos, «Cantar! 2» retrata a lib-
ertação dos limites que as outras 
pessoas colocam nos seus sonhos 
- ou que impomos a nós mesmos.
 
No início do filme, Buster Moon 
[voz de Matthew McConaughey] 
tem um show de sucesso no seu 
teatro local, mas ele questiona se 
atingiu o limite do seu próprio 
potencial. “Buster conseguiu isso 
na sua pequena cidade e ele é mui-
to bem-sucedido, mas ainda tem 
aquela pergunta incómoda: 'Posso 
chegar ao mais alto nível ou sou 
apenas uma pessoa de uma cidade 
de província com uma visão lim-
itada e um elenco amador em seu 

redor? '” Referiu Chris Meledandri. 
Quando Suki Lane, um caçador de 
talentos, diz a Buster que o seu 
show não é suficientemente bom 
para as grandes ribaltas, isso aba-
la a sua confiança ... e reacende a 
sua ambição. “No início do filme, é 
quase como se Buster tivesse ou-
vido:‘ Você atingiu o teto na vida; 
não há outro lugar para onde ires'”, 
disse Meledandri. “Ele recusa-se a 
aceitar isso. Depois de fazer essa 
escolha, a resposta para saber se 
ele terá sucesso agora reside den-
tro de si mesmo. Em «Cantar! 2», 
cada personagem está a lutar com 
os seus próprios problemas e, em-
bora o seu sucesso deles esteja vin-
culado ao quão emocionante é o es-
pectáculo, na sua essência, o show 

A INSPIRAÇÃO PARA CANTAR! 2

não podemos seguir em frente a 
menos que tenhamos ideias inter-
essantes, e isso tornou-se o próxi-
mo desafio.”
 
O argumentista e realizador Garth 
Jennings ficou extremamente fe-
liz em regressar à saga Cantar!. 
“Tive uma experiência incrível no 
primeiro filme então o desejo de 
fazer «Cantar! 2» foi, em parte, 
porque pude novamente trabalhar 
com Chris Meledandri e todas as 
pessoas incríveis da Illumination 
porque esses personagens que in-
ventamos eram perfeitos para uma 
história ainda maior e melhor do 
que o primeiro filme. Parecia que 
estávamos apenas a começar”, disse 
Garth Jennings.
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torna-se de cada um deles quando 
estes também tentam dominar os 
seus próprios demónios.” 

Para o argumentista e realizador 
Garth Jennings, havia alguns pa-
ralelos intrigantes entre as as-
pirações criativas de Buster e as suas 
próprias. Incrivelmente, «Cantar!» 
foi a primeira longa-metragem de 
animação de Gart Jennings. “Se o 
primeiro filme foi conseguir pas-
sar no teste da realização, este se-
gundo filme foi levar o carro a dar 
umas voltas”, afirmou Jennings. 

“No começo pensei,‘ Ok, entendi 
’, mas isso foi um pouco ingénuo. 

Há sempre coisas novas nas quais 
não pensamos, especialmente 
porque as nossas ambições em ger-
al cresceram enormemente. Com 
todas essas ambições, surgiram 
novos desafios. De certa forma, 
estamos a fazer exatamente o que 
os personagens do filme estão a 
fazer. Estávamos a tentar ir muito 
além do que poderíamos fazer da 
primeira vez. Em todos os aspec-
tos, estávamos a tentar levar isso 
para o próximo nível.”
 
Para Meledandri, não havia nin-
guém mais adequado para a tare-
fa do que Jennings. “O espírito 
do Garth Jennings é o que define 

o espírito do filme”, diz Meledan-
dri. “A alegria e o otimismo deste 
filme, o seu sentido de celebração 
- Garth incorpora todas essas coi-
sas de como ser humano. Foi um 
prazer trabalhar com a sua visão 
orientadora e a experiência cin-
ematográfica, aquela energia de 
liderança, tanto no primeiro filme 
como na sequela.”

Todos os aspectos de «Cantar! 2» 
estão num nível altíssimo, des-
de os desafios emocionais às se-
quências de ação, dos figurinos à 
coreografia, da música ao elenco. 
“Nós encontramo-nos em situ-
ações extraordinárias que nunca E
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poderíamos ter previsto, fosse o 
casting de pessoas como a Halsey 
ou o Bono ou a tentar criar sequên-
cias como um número de Prince de 
quatro minutos com um tema de 
«Alice no País das Maravilhas»”, 
disse Jennings. “Tudo era ex-
tremamente ambicioso. Só depois 
de terminarmos é que percebi que 
devíamos estar completamente 
malucos. ”
 
Felizmente, Jennings e Meledan-
dri estavam a trabalhar com alguns 
dos melhores artistas da animação. 
“Tínhamos uma equipa incrível”, 
disse Meledandri. “Do nosso ed-
itor aos nossos diretores de ani-

mação e iluminação, cada artista 
foi absolutamente espectacular, 
não menos importante entre eles 
foi o Eric Guillon, que desenhou 
todos os personagens principais 
deste universo.”
Ao longo do processo de produção 
de «Cantar! 2», Garth Jennings 
sempre pensou numa frase que 
Nana Noodleman diz a Buster no 
filme, sobre como não é suficiente 
ter sonhos e ambições. É preci-
so coragem, resistência e fé para 
torná-los reais. “Isso ecoou entre 
nós, como cineastas, que tivemos 
de fazer”, referiu Jennings. “Fazer 
um filme de animação é uma coisa 
realmente incrível de se fazer. Isso 

não existe. Nada existe, e temos 
que sonhar e acreditar que será 
bom.

Temos todos que acreditar que isso 
será ótimo. E então, uma vez que 
começamos a trilhar esse caminho, 
nós temos que aguentar, porque 
temos que manter esse nível de 
fé e energia pelo que se passou 
há pouco mais de quatro anos. 
Existem centenas de pessoas que 
trabalharam nesses filmes comigo. 
É um enorme esforço colaborativo 
e requer não apenas energia, mas 
uma paixão real. Manter esse nível 
é uma tarefa difícil, e o que nos faz 
continuar é o próprio filme. ”
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o Homem Marshmallow explodiu. 
Fui para casa com um pedaço 
do Homem Marshmallow que fi-
cou na prateleira do meu quarto 
durante os meus anos de liceu.” 

O rapaz de seis anos cresceu no 
negócio de família: tornou-se um 
aclamado cineasta, nomeado aos 
Óscares pela realização de «Juno» e 
«Nas Nuvens». Possuindo uma sen-
sibilidade centrada na comédia das 

Jason Reitman tinha apenas 6 anos 
quando o pai, o realizador Ivan Re-
itman, levou-o ao set de «Caça-Fan-
tasmas» em 1984. “Eu lembro-me 
de estar no topo do edifício onde 
estava o apartamento da Dana [in-
terpretada por Sigourney Weav-
er]” afirmou o realizador. “Antes 
de alguém saber o que era um cão 
infernal ou o que era um pack de 
protões, eu estava a ver um duplo a 
levar com creme de barbear quando 

HISTÓRIA

“Caça-fantasmas: O Legado” 
conta a história duma mãe 
solteira e dos seus dois 
filhos quando estes chegam 
aumapequenacidade.Após a 
chegada, as crianças começam 
a descobrir a sua ligaçãocom 
os caça-fantasmas originais e 
o legado secreto que o seu avô 
deixou para trás. 

caça-
fantasmas 
o legado

Após vários avanços e recuos, 
ao longo dos anos, chegou 
finalmente a sequela dos dois 
filmes de sucesso dos anos 1980. 
No novo filme há uma passagem 
de testemunho dentro e fora do 
ecrã com a história dos míticos 
Caça-Fantasmas a tocar uma 
nova geração.
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relações intimas, especialmente as 
famílias disfuncionais, Jason Re-
itman construiu a sua filmografia 
com uma diferente sensibilidade 
que tornaram Ivan Reitman famo-
so. Ao longo dos anos, quando per-
guntavam a Jason se alguma vez 
iria fazer um filme dos Caça-Fan-
tasmas, ele respondia de uma for-
ma sarcástica: “Eu penso que disse, 
não vai haver nada para caçar” e 
ria-se. “O meu pai nunca esteve à 

espera que eu levasse até ele uma 
história dos Caça-Fantasmas. Am-
bos seguimos diferentes caminhos 
como contadores de histórias – 
penso que eu sou um cineasta inde-
pendente.  
 
Na realidade, o negócio da família 
Reitman não era apenas realizar 
filmes – era caçar fantasmas. E o 
negócio de família não estava fecha-
do. Há cerca de dez anos atrás, a 

experiência de Jason ser o “primei-
ro fã mundial dos Ghostbusters” 
despertou a sua mente fantasma, 
quando teve uma visão de uma 
personagem muito específica. “Era 
uma miúda de 12 anos que encontra 
um pack de protões no seu celeiro”, 
explicou o realizador. “E como mui-
tas ideias que tive, não sei porque 
me apareceu na minha cabeça.” 

Jason disse que o conceito ficou 
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com ele, e como qualquer ideia que 
merecia ser explorada, a história 
eventualmente exigia que fosse 
contada. “Quando o Harold Ramis 
faleceu [actor que interpretou o 
personagem Egon Spengler nos 
filmes dos anos 1980], eu subita-
mente senti que essa jovem miúda 
era…a neta do Egon Spengler´s. 
Era essa a história que eu queria 
contar – a história de uma criança 
que encontra um pack de protões 
e descobre quem é, qual é o seu le-
gado, e porque é única.” Esta seria 
uma história de Ghostbusters de 
Jason Reitman – a passagem do 
testemunho dentro e fora do ecrã. 
Com o jovem Reitman a realizar 
e o seu pai a produzir, Jason iria 
fazer um filme que honraria o fran-

chise passado e que sobreviveu por 
si só e apontaria o caminho para o 
futuro. No filme, Jason fechava o 
circulo narrativo, tecendo o tema 
da família na fibra da saga. “Queria 
fazer um filme que fosse tanto para 
o meu pai como para a minha fil-
ha.” comentou o realizador. “Que-
ria contar uma história geracional 
sobre uma mãe solteira com dois 
filhos que desconhecem a sua ver-
dadeira identidade e descobrem 
porque são realmente especiais.”   
 
Quando Jason Reitman apresen-
tou ao pai a ideia, o Reitman sénior 
abraçou a abordagem como um 
hibrido das sensibilidades distin-
tas destes dois cineastas. “O Jason 
tem uma grande paixão pelo filme 

e a sua iconografia – que está pre-
sente em cada palavra deste argu-
mento,” afirmou Ivan Reitman. “O 
argumento trouxe-me lágrimas 
aos olhos pela primeira vez que o 
li. Capturou o espírito e a diversão 
do primeiro filme. Ele teve a obje-
tividade para onde queria ir com 
este universo – a ideia para incutir 
a sua visão para um filme com a es-
cala dos Caça-Fantasmas, ao filtrar 
uma história familiar pelo largo 
espectro, do conceito de salvar o 
mundo dos Caça-Fantasmas, pare-
ceu-me uma coisa positiva.” E não é 
rebuscada a ideia que o testemunho 
pudesse ser passado desta forma, 
segundo os Reitmans. “Antes de 
1984, os super-heróis Americanos 
eram figuras estoicas – muito séri-E
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os naquilo que faziam.” disse Ivan. 
“Aquela malta, os Caça-Fantasmas, 
eram um pouco contra o sistema 
e tinham sentido de humor. Tor-
nou-os muito mais acessíveis.”
 
“Eu não acho que todos acreditamos 
que podemos ser o Super-Homem, 
mas acredito que muitos pensam 
que poderiam ser os Caça-Fantas-
mas.” acrescentou Jason. “Caçar 
fantasmas sempre foi uma opor-
tunidade para os outsiders terem o 
seu momento de heroísmo.” 
 
“É a visão do Jason e do seu pai no 
passado,” afirmou Jason Blumen-
feld, que trabalhou com Jason Reit-
man como produtor e primeiro as-
sistente de realizador nos últimos 

15 anos. “É uma incrível carta de 
amor ao seu pai, ao caça-fantasmas 
originais, e aos fãs.” 
 
Quando Jason Reitman terminou 
o argumento com Gil Kenan, houve 
mais um momento intimidante 
para ser ultrapassado: abordar Dan 
Aykroyd, o co-argumentista e a 
estrela do «Caça-Fantasmas» orig-
inal, para ter o seu feedback sobre 
a história do filme de 2021. “Não 
houve provavelmente nada mais 
assustador do que enviar ao Dan 
Aykroyd o argumento deste filme,” 
disse Jason Reitman. “Quero dizer, 
aqui está a pessoa que teve a ideia 
original de caçar fantasmas. E es-
tava curioso sobre quais seriam 
as suas notas e se seriam ou não 

na mesma voz do criador original. 
Bem, e foram. Foi como tivesse a re-
ceber notas do Ray Stantz – aquele 
diálogo estranho e humorado de 
falar com fantasmas e o diálogo 
Lovecraftiano faz jus a quem ele 
é. Foi completamente inspirador. 
Sentimos toda a ficção cientifica e 
a fantasia que ele cresceu a ler em 
tudo o que ele diz e a forma como 
fala sobre fantasmas.” 
 
“O Jason é um cineasta incrível 
– um grande realizador. Tem um 
grande coração, alegria e espírito,” 
disse Dan Aykroyd. E ele teve a ideia 
para uma grande história – que nos 
conecta aos dois primeiros filmes, e 
tira-nos completamente deles e le-
va-nos para um novo lugar.”  
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chegando um momento de reno-
vação do UCM. Tal é patente na 
Fase 4, que arrancou com a série 
«WandaVision», transmitida na 
plataforma de streaming Disney+, 
e o filme «Viúva Negra» (2021), 
uma prequela que serviu também 
de homenagem a uma das prin-
cipais heroínas dos Vingadores, 
Natasha Romanoff, interpretada 
por Scarlett Johansson. Seguiu-
se «Shang-Chi e a Lenda dos Dez 

O Universo Cinematográfico Mar-
vel é um dos grandes sucessos da 
História recente do Cinema. Tudo 
começou com «Homem de Ferro» 
(2008) e, a partir daí, os mais de 
20 filmes que se seguiram conquis-
taram milhões de fãs em todo o 
mundo, num protagonismo cres-
cente dos filmes de super-heróis. 

A Saga do Infinito terminou com 
«Vingadores: Endgame» (2019), 

O NOVO CAMINHO DO UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO MARVEL

HISTÓRIA

Os Eternos fazem parte de uma 
raça modificada geneticamente 
pelos deuses conhecidos como 
Celestiais. Os elementos deste 
grupo são imortais e possuem 
diferentes características que 
fazem deles dos mais poderosos 
seres do Universo. Após muitos 
anos a viver na Terra, sem 
interferir no percurso construído 
pelos humanos, uma tragédia 
inesperada fá-los sair das 
sombras novamente.

eternos
A Fase 4 do Universo 
Cinematográfico Marvel dá a 
conhecer um dos mais poderosos 
grupos de super-heróis - 
bem mais do que os próprios 
Vingadores. A oscarizada 
realizadora Chloé Zhao assina a 
nova obra, juntando um elenco 
diverso e momentos inéditos 
nos filmes Marvel. Saiba mais 
sobre a chegada dos Eternos ao 
grande ecrã neste especial da 
METROPOLIS.

TATIANA HENRIQUES

E
S

P
E

C
I

A
L

 
E

T
E

R
N

O
S



Anéis», que apresentou um novo 
super-herói e já se revelou um dos 
grandes sucessos deste ano.
 
«Eternals» está integrado na Fase 
4 e é um dos maiores desafios para 
o UCM. A obra apresenta um con-
junto de 10 heróis pouco conheci-
dos, mas incrivelmente poderosos, 
que têm o potencial para ter um 
grande efeito nas próximas históri-
as. Aliás, é o próprio Kevin Feige, 

Presidente da Marvel Studios, que 
o afirma: “o impacto que «Eternals» 
vai ter no UCM será nada menos do 
que redefinir, por completo, o uni-
verso cinematográfico”. “Porquê 
Eternos? Num mundo pós-Saga do 
Infinito, quisemos dar um passo 
arrojado e mostrar que ainda não 
sabíamos tudo sobre este univer-
so e que estes 10 heróis espectac-
ulares estiveram sempre aqui sem 
que se soubesse”.
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UCM chega agora, mas a verdade é 
que já conhecemos anteriormente 
Celestiais, como Eson numa cena 
de flashback em «Guardiões da 
Galáxia» (2014) e Ego, o pai de Star 
Lord, em «Guardiões da Galáxia 
Vol. 2» (2017). Mais do que isso, 
Thanos, o super-vilão da Saga do 
Infinito, é, na banda desenhada, 
um Eterno. Contudo, o person-
agem nasceu com Síndrome de 
Deviante, daí a sua aparência físi-
ca ser diferente das dos restantes 
Eternos.
 
Falando em Thanos, uma das per-
guntas que mais rapidamente 
poderão surgir é perceber o mo-

O grupo Eternos foi criado pelo 
icónico artista Jack Kirby, re-

sponsável também por alguns dos 
heróis mais famosos da banda de-
senhada (e não só), como Capitão 
América, Quarteto Fantástico, 
Hulk, Thor, Surfista Prateado e 
X-Men. Kirby criou a mítica raça 
alienígena dos Eternos em 1976, 
quando regressou à Marvel após 
um breve período de colaboração 
com a rival DC Comics.
 
Segundo a história de Kirby, os de-
uses denominados como Celestiais 
criaram os Eternos há milénios e 
este grupo de 10 elementos foi en-
viado para a Terra com a missão de 

proteger a Humanidade e o planeta 
dos monstros chamados Deviants. 
“O que me entusiasmou foi a ideia 
de voltar atrás no tempo e explorar 
o período antes do nascimento de 
Thanos, antes de qualquer pes-
soa nascer. Onde é que o UCM re-
monta no tempo? E isso leva-nos 
à mitologia dos Celestiais”, conta 
a realizadora Chloé Zhao. Como o 
próprio nome indica, cada elemen-
to do grupo é imortal, sendo que 
há um conjunto de poderes trans-
versais, mas cada um tem uma par-
ticularidade, um superpoder que o 
diferencia. 
 
A grande estreia dos Eternos no 

QUEM SÃO OS ETERNOS?
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tivo pelo qual os Eternos não in-
terferiram quando Thanos reuniu 
as Pedras do Infinito ou não o 
impediram de levar a sua missão 
avante. Zhao explica: “O público 
vai compreender porquê. Não só o 
porquê, mas também o quão difícil 
foi para eles não interferir. Explo-
ramos isso e será visto no filme. 
Os Eternos foram instruídos a não 
interferir em qualquer conflito hu-
mano, a menos que os Deviants 
estejam envolvidos. Há uma razão 
para ser esse o caso. E foi essa a 
instrução do primeiro Celestial, 
Arishem”. “Gostamos de chamá-los 
os super-heróis originais da Terra. 
Eles foram instruídos para ficarem 

à margem quando os Deviants se 
foram embora para permitir que os 
humanos se desenvolvessem e pro-
gredissem da forma como estavam 
destinados a fazê-lo... e isso acabou 
por nos levar a alguém como Tony 
[Stark]. Assim, eles sempre exist-
iram nas sombras. Nunca se sabe 
onde podem aparecer novamente”, 
acrescenta.

No UCM, o mais habitual é apre-
sentar os heróis individualmente 
e só depois juntá-los, formando 
um novo grupo, como aconteceu 
com os Vingadores. Todavia, nem 
sempre foi assim e «Guardiões da 
Galáxia» apresentou-nos, ao mes-

mo tempo, um novo conjunto de 
heróis. «Eternals» repete essa fór-
mula, embora ainda com mais per-
sonagens. Ao todo, o novo grupo é 
composto por 10 elementos, mas, 
na verdade, inicialmente, até seri-
am 12. Dois deles acabariam por 
sair do alinhamento, tal como rev-
ela Zhao: “Eles têm de ser memo-
ráveis. E, quando olhámos para es-
tes 10 indivíduos únicos, pensámos 
em como eles representam 10 as-
petos da natureza humana. Eles 
estão aqui há tanto tempo - quem 
eles se tornam hoje é uma grande 
parte de quem somos. E, por isso, 
foi igualmente importante que eles 
permaneçam memoráveis”.
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Chloé Zhao é conhecida por obras 
mais intimistas, com históri-

as com profundidade dramática e 
aposta em paisagens reais. Um dos 
melhores exemplos é «Nomadland 
- Sobreviver na América» (2020), 
vencedor de três Óscares, incluin-
do na categoria de Melhor Filme. A 
procura por um aspeto mais crível 
fez com que também recorresse, 
maioritariamente, a não-atores, 
sendo que a exceção é Frances Mc-
Dormand, que viria a vencer a estat-
ueta dourada na categoria de Melhor 
Atriz Principal. Já os filmes Marvel 
são sobejamente lembrados - e, mui-
tas vezes, criticados - por usar mui-
tos efeitos especiais. Juntar estes 
dois mundos pode ser uma contra-

dição? Talvez não.
Segundo Chloé Zhao, a cineasta 
teve uma grande liberdade por par-
te dos estúdios para poder imple-
mentar a sua visão da história. Um 
dos aspetos em que se inclui a sua 
abordagem passa por usar cenários 
reais, recorrendo, o mínimo possív-
el, aos efeitos visuais. A realizadora 
refere que “tem de ser suficiente-
mente imersivo para que o público 
acredite que estes super-heróis an-
dam a vaguear pela Terra há 7.000 
anos. Os planos são mais longos, 
usamos lentes de ângulo largo e 
foco profundo. O objetivo é dar ao 
público o espaço e o tempo para ex-
plorar o que está dentro do enquad-
ramento e para que o espectador 

chegue à sua própria conclusão so-
bre a relação entre os personagens e 
o espaço em que se encontram”.
 
Zhao prefere filmar com luz nat-
ural, o que acaba por ter impacto 
no processo de filmagens. Richard 
Madden diz que tal se nota mais 
em termos de tempo, já que se fica 
com uma janela de tempo mais re-
duzida para filmar determinadas 
cenas. “Tens de estar no teu melhor 
porque só vais ter dois takes antes 
de o sol passar aquela montanha e 
o perdermos. Teríamos de esper-
ar mais um dia. Por isso, é sempre 
bastante entusiasmante quando 
se filma assim. É perigoso e excit-
ante”, conta.

CGI Q.B.
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O UCM é um enorme sucesso, 
mas foi preciso esperar 10 anos 

para que um herói negro ganhasse 
protagonismo («Black Panther», 
2018) ou 11 anos para que uma 
mulher se tornasse na principal 
heroína de um filme («Captain Mar-
vel», 2019). Já em 2021, o UCM 
abriu as portas às artes marciais 
e ao primeiro super-herói asiático 
como protagonista, em «Shang-Chi 
e a Lenda dos Dez Anéis». Contudo, 
ainda há muito para fazer e «Eter-
nals» apresenta-se como um es-
forço mais robusto da Marvel para 
preencher algumas lacunas.
 
Pela primeira vez, há lugar para um 
herói LGBTQ, mas também para 

uma heroína surda. “A diversidade 
do elenco impressionou-me”, relem-
bra Zhao. “Não apenas em termos de 
sexo, raça, idade, mas pude ver, em 
geral, o desejo de refletir o mundo 
em que vivemos, tanto quanto pos-
sível. Isso é óptimo, mas o mais im-
portante para mim era, na verdade, 
poder contar uma história e criar 
personagens para serem tão individ-
uais quanto possível e mostrar o que 
está por baixo da superfície do seu 
aspeto e do que representam. São in-
divíduos únicos, imperfeitos e com-
plicados, tal como nós. Foi isso que 
me atraiu para a história de cada um 
dos personagens”. “Eles realmente 
representam o planeta Terra”, suma-
riza o ator Kumail Nanjiani.

Alguns dos personagens mudaram 
também de género na passagem da 
história para o grande ecrã, tornan-
do-se mulheres, o que acontece com 
as personagens Makkari e Ajak, 
interpretadas, respetivamente, 
por Lauren Ridloff e Salma Hayek. 
“Essa foi uma das coisas que me 
atraiu. Não foi apenas ‘vamos mod-
ificar um monte de personagens’, 
foi algo cuidadosamente escolhido 
e propositado”, realça Zhao. Ridloff 
que, tal como a sua personagem, é 
surda-muda, fala sobre a oportuni-
dade de interpretar a personagem: 
“Sabia que era a coisa certa a fazer, 
para alguém como eu, uma mulher 
negra que é surda. E o facto de eu 
estar a aparecer como super-heroí-

DIVERSIDADE GANHA FORÇA NA 
MARVEL
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na, fez-me sentir, obviamente, que 
este era o meu dever”.
 
As mulheres voltam, assim, a re-
forçar a sua importância neste 
novo filme da Marvel, com várias 
super-heroínas. Aliás, Angelina Jol-
ie e Salma Hayek interpretam este 
tipo de personagem pela primei-
ra vez nas suas carreiras, apesar 
de terem já percursos longevos no 
Cinema. Para Jolie, «Eternals» será 
o momento para “muitas pessoas 
se verem a si próprias como su-
per-heróis pela primeira vez”. “Não 
se pode fazer uma história de Hu-
manidade sem que os heróis sejam 
uma expressão transversal da Hu-
manidade”, destaca Kevin Feige.

Apesar de ter uma linha narrati-
va única, os filmes Marvel têm 

mostrado diferentes perspetivas 
e abordagens, como são exemplos 
«Thor: Ragnarok» (2017) ou «Black 
Panther» (2018), realizados, respe-
tivamente, por Taika Waititi e Ryan 
Coogler. Chloé Zhao é uma cineasta 
talvez ainda mais singular e com um 
percurso mais ligado ao cinema in-
dependente. A notícia de que seria 
a realizadora de «Eternals» foi rece-
bida com alguma surpresa, mas, na 
verdade, Zhao tem uma ligação mais 
próxima com este género do que se 
poderia pensar. A cineasta chinesa 
é fã do UCM e de banda desenhada, 
tendo sido ela mesma a abordar a 
Marvel. Inicialmente, foi considera-

da para realizar «Viúva Negra», mas 
ela própria retirou-se da equação e 
elaborou uma proposta, juntamente 
com o produtor Nate Moore, para 
realizar «Eternals», numa abordagem 
que Feige definiu como “espetacular”, 
uma “história muito ousada e ambici-
osa de 7.000 anos de humanidade e 
do nosso lugar no cosmos”.

Chloé Zhao lançou a sua primeira cur-
ta-metragem, «Short», em 2008. A 
primeira longa-metragem foi «Songs 
My Brothers Taught Me» (2015), 
seguindo-se «The Rider» (2017), am-
bas com boa receção por parte da críti-
ca. Em 2020, Zhao preparava-se para 
ultimar «Eternals», mas a pandemia 
da Covid-19 trocou-lhe as voltas, fa-

CHLOÉ ZHAO
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zendo com que a cineasta se dedicasse 
a outro projeto que tinha em mãos, 
«Nomadland - Sobreviver na Améri-
ca», e o resto é história. A obra foi a 
grande vencedora da última edição 
dos Óscares, com seis nomeações e 
três estatuetas douradas conquista-
das, incluindo na categoria de Mel-
hor Realização para Zhao, a primeira 
mulher asiática a ser nomeada para 
este prémio. Aliás, há até uma breve 
referência à Marvel neste filme, quan-
do se mostra um cinema que referia a 
exibição de «Os Vingadores» (2012). 

Praticamente de um momento para 
outro, Zhao deixou de ser só um 
nome emergente do cinema inde-
pendente e passou para as ribaltas 

do mundo. «Eternals» já era o maior 
desafio da carreira da cineasta, mas 
agora as expectativas são ainda mais 
altas. Não obstante, Kevin Feige já re-
forçou a importância e o valor de que 
Zhao poderá acrescentar ao UCM: “A 
verdade é que nem sequer teríamos 
tentado isto se não fosse pela Chloé. 
Julgámos que é uma cineasta que é 
tanto uma visionária cinematográfica 
como uma nerd do género. Ela pode 
saber mais do que qualquer um de 
nós quando se trata de mangá, Guerra 
das Estrelas e banda desenhada Mar-
vel. É uma combinação espantosa. E 
este filme, penso eu, representa todas 
as imensas multidões da Chloé”.
A cineasta revelou que as principais 
influências para a obra passaram 

pela própria banda desenhada de 
Jack Kirby, “a sua imaginação, a sua 
incrível obra”, “o que os Estúdios 
Marvel construíram, esta incrível 
viagem que têm feito”, mas também 
procurou fazer uma “homenagem” 
a muitos filmes e cineastas que ti-
veram grande influência nela, como 
filmes de Terrence Malick, como «O 
Novo Mundo» (2005) e «A Árvore 
da Vida» (2011), mas também «The 
Revenant: O Renascido» (2015), 
«Interstellar» (2014), «Blade Runner 
2049» (2017), «Samsara» (2011) e 
«2001: Odisseia no Espaço» (1968). 

Chloé Zhao falou também na primei-
ra cena de sexo do UCM, algo que ac-
ontece em «Eternals». Ikaris e Sersi 
apaixonam-se durante o período da 
Antiga Babilónia. Quando se reen-
contram, séculos depois, as emoções 
voltam a surgir. “A cena foi escrita no 
guião porque é uma história de amor 
muito madura. Queríamos mostrar 
que eles se amavam fisicamente”, 
conta. “Obviamente, queríamos 
fazer isto de uma forma que real-
mente comunicasse amor, então 
fizemo-lo na hora mais bonita do 
dia. Tenho que lhes dar os parabéns, 
porque é uma janela de tempo mui-
to curta, de cerca de 25 minutos. 
Depois de a preparar, mostrámos-
lhes a cena e imediatamente eles 
acharam que era muito bonita”. 

Para Zhao, o que mais a intrigou em 
«Eternals» foi a escala do filme. A re-
alizadora interessou-se pela ideia de 
tratar o planeta Terra como o 11.º 
personagem do filme, acompanhan-
do a sua história durante séculos: 
“Pensei que poderia ter uma abor-
dagem épica e abrangente como o 
nosso lugar no cosmos, mas também 
poderia ser algo íntimo e explorar 
todas as lutas internas que temos 
como seres humanos. Porque estes 
personagens vivem há tanto tempo 
entre nós e têm as mesmas lutas, 
como identidade, propósito, fé, liber-
dade pessoal versus bem maior - toda 
a dualidade e falhas que nos tornam 
humanos”.
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Muito da história de «Eternals» 
tem Sersi como foco. A su-

per-heroína pode não ser o elemento 
com mais capacidades físicas para 
vencer uma luta, mas Sersi tem out-
ras características que fazem dela 
uma das heroínas mais especiais 
da história. Ao contrário dos seus 
companheiros, a personagem tem 
um verdadeiro amor e respeito pela 
Humanidade. Depois de ter ajuda-
do vários humanos ao longo do seu 
percurso, Sersi é, na atualidade, uma 
curadora de um museu e namora com 
Dane Whitman, um humano, tendo 
também um longo historial român-
tico com Ikaris, outro elemento dos 
Eternos. Na banda desenhada, a per-
sonagem foi das primeiras a aparecer 
na obra original de Kirby, em 1976, 
mas acabaria por ser relegada para 
um lugar menor na história.
“Sersi pode manipular a matéria. 
Consegue transformar substâncias 
ou objetos inanimados noutras coi-

sas, o que é bastante útil”, explica 
Gemma Chan, a atriz que interpreta 
a personagem. Na prática, Sersi con-
segue manipular objetos inanimados, 
como converter pedra em água. “Ela é 
interessante porque é um ser imortal, 
mas também está muito enraizada. 
É um pouco um espírito livre e ado-
ra estar entre os humanos”, referiu, 
acrescentando que “ela não é a Eter-
na mais impressionante em termos 
dos seus poderes. Não é a mais forte 
e não é a melhor lutadora, mas o seu 
poder é realmente a sua empatia”.
Curiosamente, não é a primeira vez 
que Gemma Chan aparece no UCM, 
já que a atriz interpretou o papel de 
Minn-Erva em «Captain Marvel» 
(2019), numa participação pequena, 
mas que a obrigava várias horas de 
caracterização: “A diferença óbvia é 
que não precisei de fazer quatro horas 
todas as manhãs para me maquilhar 
de azul. Devo dizer que foi um certo 
alívio”. A atriz inglesa, de ascendência 

chinesa, participou também em film-
es como «Jack Ryan: Agente Sombra» 
(2014) ou «Monstros Fantásticos 
e Onde Encontrá-los» (2016) e não 
esperava voltar tão cedo ao universo 
Marvel por causa da anterior partic-
ipação, mas que acabaria por não ser 
entrave para dar vida a Sersi. A esse 
propósito, Kevin Feige lembrou um 
outro caso semelhante, o de Chris Ev-
ans, que interpretou o papel de Tocha 
Humana em «Quarteto Fantástico» 
(2005) e depois foi o protagonista de 
«Capitão América: O Primeiro Vin-
gador» (2011).
Sobre a sua personagem, Gemma 
Chan diz que “estava entusiasmada 
por interpretá-la, porque nunca tinha 
visto um super-herói como ela antes. 
Ela é um espírito livre, não é o típi-
co super-herói guerreiro. E também 
estava interessada nesta mistura de 
personagens, que se juntam e desco-
brem como são uma família ligeira-
mente disfuncional”.
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Ikaris é um dos membros mais 
poderosos dos Eternos, con-

seguindo voar e disparar raios la-
ser dos olhos. É uma espécie de 
Super-Homem, sendo o elemento 
mais sério e que procura seguir 
sempre as regras. Tem, há muitos 
séculos, uma relação de idas e vin-
das com Sersi.
O personagem é interpretado pelo 
ator escocês Richard Madden, mais 
conhecido por dar vida a Robb Stark 
da série «A Guerra dos Tronos». 
Após a passagem pela produção, 
Madden foi assegurando outros 
papéis de relevo, como em «Cinder-
ela» (2015), «Bastille Day - Missão 
Antiterrorista» (2016), «Rocket-
man» (2019) e «1917» (2019), bem 
como a série «Bodyguard». Ikaris 
representa um grande desafio na 
sua carreira e o ator fala um pouco 
mais sobre o super-herói: "Estou 
habituado a fazer de homens apaix-

onados, mas neste caso estamos 
a falar de alguém cujo estatuto de 
guerreiro entra em conflito com o 
amor”. “O Ikaris tenta enterrar o 
amor porque este se mete no camin-
ho do seu dever, ele está numa luta 
constante. E foi isso que tornou a 
sua relação com todos os persona-
gens realmente interessante, desde 
Sprite a Sersi: tentando cumprir o 
seu dever, mas com os sentimentos 
a atrapalhar”, acrescentou.
Um dos principais eixos da história 
de Ikaris é a sua relação com Sersi, 
sendo que, curiosamente, os dois 
atores são amigos há vários anos. 
Esta é a primeira vez que trabalham 
juntos. Em relação ao romance dos 
super-heróis, Madden conside-
ra que é particularmente especial 
porque “há um nível profundo de 
romance em duas pessoas que ex-
istem há milhares de anos e que, 
ainda assim, se escolhem uma à out-

ra”. Entre os dois, há uma questão 
importante: Ikaris não partilha o 
mesmo amor pelos humanos como 
acontece com Sersi. “Tem de se ter 
esta enorme compaixão pelos seres 
humanos com quem se está, mas 
depois também se tem esta enorme 
desconexão deles porque se viveu 
todo este tempo. É isso que é tão 
bom ver isso em Sersi e Ikaris jun-
tos, são dois lados opostos de como 
se ligam ao mundo. Isso é o que os 
equilibra”, refere Madden.
Para o ator, «Eternals» é “mais do 
que um filme de super-heróis”. “É 
sobre: como é que eles interagem 
com o mundo agora, quando já fiz-
eram tudo? Como é que são estas 
pessoas? E o que é que elas valor-
izam e com o que se preocupam? O 
que é que não as afeta?”, assinala. O 
ator acredita que esta é a oportuni-
dade para fazer algo diferente no 
género, referindo até como exem-
plo a série «The Boys», que retrata 
de uma forma muito mais sombria 
e gráfica os super-heróis: “Fizemos 
essa coisa clássica, por isso agora 
como podemos torná-la mais in-
teressante? Espero que o tenhamos 
feito com o «Eternals». O UCM con-
tinua a mudar, a elevar-se, a crescer 
e penso realmente que estamos a 
fazer algo que ainda não foi feito”.

IKARIS
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Angelina Jolie é uma das atriz-
es mais famosas do mundo, 

com uma carreira já longa e re-
cheada de sucessos. Foi protag-
onista de vários filmes de ação 
e outros mais dramáticos, com 
destaque para «Lara Croft: Tomb 
Raider» (2001), «Mr. e Mrs. 
Smith» (2005), «Um Coração Po-
deroso» (2007), «Salt» (2010) ou 
«Maléfica» (2014). Venceu o Ós-
car de Melhor Atriz Secundária 
por «Vida Interrompida» (1999) 
e foi nomeada na categoria de 
Melhor Atriz Principal por «A 
Troca» (2008), além de também 
já ter dado cartas na realização, 
assinando obras como «Na Terra 

de Sangue e Mel» (2011) ou «In-
vencível» (2014).

Angelina Jolie já deu vida a muitas 
vidas, mas nunca antes a uma su-
per-heroína. A oportunidade chega 
agora com «Eternals», em que in-
terpreta Thena, uma guerreira te-
merária, capaz de criar armas. “The-
na não está confortável em tempo 
de paz. Não sabe como existir como 
civil, como amante ou amiga, mas 
conhece a guerra. Sabe quem é em 
combate, mas não sabe como ir a 
uma festa ou socializar. Simples-
mente não tem essas habilidades”, 
conta a atriz norte-americana. Para 
se preparar para o papel, Jolie teve 

aulas de ballet, de forma a captar 
os movimentos gracioso de Thena, 
mas também preparou-se para rep-
resentar com armas imaginárias (a 
maior parte das armas usadas por 
Thena foram adicionadas digital-
mente):  “É uma das coisas mais es-
tranhas para treinar”, confessa. 

A atriz abordou a questão de o 
grupo ser como uma família, mas 
também uma particularidade so-
bre a sua personagem: "Parecemos 
e somos diferentes de um grupo de 
super-heróis, mas a minha person-
agem luta com a saúde mental. So-
mos os mais humanos. Representa-
mos o mundo em que vivemos, 
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somos uma família global”. Na ban-
da desenhada, há uma condição rel-
acionada com a perda de memória 
denominada de Mahd Wy’ry. 

Angelina Jolie não é, de todo, uma 
estranha a blockbusters, mas até ela 
ficou surpreendida com a escala de 
«Eternals»: “É certamente o maior 
projeto que já fiz”, assinala. Além 
disso, foi certamente o projeto mais 
envolvido em secretismo da sua 
carreira. “Foi muito divertido, mas 
fiz porque a família dos Eternos se-
ria diversa e inclusiva. Quando se 
aceita um filme Marvel, não se vê 
o argumento, portanto tem de se 
confiar cegamente”, relembra. 

“A Chloé queria que nós própri-
os fizéssemos emergir algo de 
que nem sequer estávamos con-
scientes. E depois deixámo-lo 
crescer no filme”, revela a atriz. 
“Ela é a personagem mais fantásti-
ca que interpretei em toda a minha 
carreira, mas os meus filhos dis-
seram-me que ela também era a 
mais parecida comigo”. Para o fu-
turo, será que Jolie poderá passar 
para o outro lado da câmara e re-
alizar um filme Marvel? A questão 
já foi colocada e a atriz não negou 
o possível interesse: “Disse que 
sim, mas não sei se seria muito 
boa nisso. Mas traz um sorriso à 
minha cara”, salienta.
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Ajak é a líder dos Eternos e tem o 
poder de cura, que funciona tan-
to a ela própria como com os out-
ros. Tem também a capacidade 
de conectar-se com Arishem, o 
Celestial que criou os Eternos. 
É a figura maternal do grupo e 
é ela quem toma a maior parte 
das decisões importantes. Sal-
ma Hayek é a atriz que dá vida 
Ajak e conta que ficou “chocada” 
quando foi contactada pela Mar-
vel. Inicialmente, esperava que a 
proposta seria para interpretar 
um papel secundário, mas só de-
pois percebeu que seria uma das 
protagonistas: “Senti-me muito 
humilde quando, nos meus 50 
anos, uma realizadora brilhante 
me deu a oportunidade de fazer 
duas coisas: um filme de sucesso 
que vem de um lugar profundo”, 
afirma, realçando que Ajak, que 

originalmente foi escrita como 
sendo um homem, “não é uma 
super-heroína habitual”.

Salma Hayek tem já uma carreira 
longa, tendo sido nomeada para 
o Óscar de Melhor Atriz Princi-
pal por «Frida» (2002), além de 
participações em filmes como 
«Desperado» (1995), «Selvagens» 
(2012) ou «O Guarda-Costas e o 
Assassino» (2017). Contudo, é 
a primeira vez que a atriz mexi-
cana dá vida a uma super-heroí-
na, com a qual rapidamente se 
encantou: “Algo que me inspir-
ou foi que o seu superpoder é a 
cura. Essa é, em grande parte, a 
sensação de uma mãe”. “Ela está 
cheia de contradições, sendo a 
ponte entre os Eternos e os Ce-
lestiais, e nunca é fácil manter os 
dois lados juntos”, referiu.
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KINGO

A maior parte dos Eternos tentou 
viver de forma discreta ao longo 
da sua existência na Terra. Não é 
o caso de Kingo. Este super-herói, 
que tem o poder de manipular en-
ergia com as mãos, é uma estrela de 
Bollywood e é bem mais extrover-
tido e excêntrico do que os outros 
elementos do grupo. O personagem 
é interpretado por Kumail Nanji-
ani, de ascendência paquistanesa 
e norte-americana, e que tem tido 
um percurso mais ligado à comédia, 
como na série «Silicon Valley» ou no 
filme «Stuber» (2019). Foi também 
protagonista de «Amor de Improvi-
so» (2017), obra pela qual recebeu 
uma nomeação para o Óscar de Mel-
hor Argumento Original.

Kingo exigiu uma grande preparação 
física a Nanjiani para conseguir cap-
tar a forma de lutar característica do 
herói, que combate aparentemente 

sem esforço. Para tal, Nanjiani re-
visitou “antigas estrelas de Holly-
wood cujas personagens gostavam 
de lutar”. Mas não só. Como Kingo 
é uma estrela de Bollywood - com 
direito a uma cena de dança muito 
especial -, Nanjiani sentiu a neces-
sidade de trabalhar essa parte com 
mais afinco, como o próprio explica: 
“Não sou bailarino. Tenho zero rit-
mo. Tive de tirar meses e meses de 
aulas para fazer o número de dança. 
Por isso, foi muito desafiante, mas 
sabia qu,e se conseguíssemos fazer 
isto e capturar a alegria e entusi-
asmo de um número de dança Bol-
lywood num filme da Marvel, isso 
seria especial. Cresci a ver filmes de 
Bollywood, conheci todos os filmes 
de Bollywood até ao final dos anos 
90. Ser capaz de fazer uma home-
nagem ao género de filmes que eu 
adorava e cresci a ver era realmente 
especial”.

Kingo é o membro mais cómi-
co dos Eternos e é descrito por 
Nanjiani como alguém que “está 
cheio de alegria, entusiasmado 
por tudo o tempo todo”. “O Kin-
go é como uma das crianças, é um 
pouco egocêntrico e arrogante. 
Mas ele é muito carinhoso, diver-
tido e gosta muito de aventura. 
Por isso, ele é, em muitos aspe-
tos, como uma criança pequena. 
Ikaris é como o irmão mais velho 
que ele admira e Ajak é a mãe”, 
acrescenta. O ator assume-se 
como um grande fã de banda de-
senhada e até quase não partic-
ipou em «Eternals» por causa de 
outro filme da Marvel. Nanjiani 
estava escalado para participar 
em «Guardians of the Galaxy Vol. 
3», de James Gunn, mas os atra-
sos na produção acabaram por 
permitir que o ator assumisse o 
papel de Kingo.
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PHASTOS

Brian Tyree Henry, mais conhe-
cido pela sua participação na 

série «Atlanta», dá vida a Phastos, 
o inventor do grupo que consegue 
criar armas, aproveitando a tecno-
logia da melhor forma. Além disso, é 
o primeiro super-herói gay do UCM, 
sendo casado e com um filho peque-
no - de mencionar ainda a bissexu-
alidade de Loki, que ficou conhecida 
na série homónima da Disney Plus. 
Desta forma, há, pela primeira vez, 
um beijo entre um casal homossex-
ual num filme Marvel.

“O que realmente adoro em Phastos 
é que ao ser eterno, sem poder mor-
rer, ele escolheu o amor. Escolheu 
ter uma família, mesmo que tivesse 

de os ver perecer. Tentou encontrar 
uma forma de trazer amor a tudo 
o que fez, mesmo que o seu poder 
tenha sido inicialmente usado con-
tra ele. Consegui conectar-me facil-
mente com ele”, afirma Henry. O 
ator revela que Phastos é “uma es-
pécie de caminho tecnológico, o que 
basicamente significa que ele pode 
usar a sua mente e a sua energia para 
reunir qualquer coisa de qualquer 
tecnologia à sua volta”.

Apesar de hoje Phastos ter uma 
família, a sua ligação com os hu-
manos nem sempre foi profícua, 
como refere Zhao: “A forma como 
a história de Phastos se desenvolve 
no filme é a de alguém que apenas 

vê a humanidade em geral e acredita 
que a tecnologia pode resolver tudo. 
Perdeu, obviamente, a fé em nós por 
causa das coisas difíceis que fizemos, 
mas depois vê uma pessoa por quem 
se apaixona, bem como uma criança, 
e recupera a fé na humanidade”.

Henry é um grande fã do UCM e 
fala sobre a importância de «Eter-
nals»: “Tenho estado obcecado com 
o conceito de super-heróis e com o 
conceito de que a humanidade pre-
cisa de ser salva. Penso que, quando 
se junta este grupo de pessoas, que 
apenas têm este sentido de salvar a 
humanidade, é algo de que todos nós 
precisamos. E aproxima todos, inde-
pendentemente da sua origem”.
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SPRITE

Lia McHugh, jovem atriz 
norte-americana de 15 anos, 

é quem interpreta Sprite.

Ao contrário dos outros Eter-
nos, esta heroína aparenta ser 
uma adolescente, embora tenha, 
na verdade, milhares de anos. 
McHugh descreve-a como “uma 
alma velha”, que “lida com algu-
mas questões relacionadas com o 
facto de ser super velha presa no 
corpo de uma criança”.

À semelhança de Loki, pode cri-
ar ilusões reais dela própria e de 
outras pessoas. “Os seus poderes 
são utilizados de muitas formas 
criativas e que se tornam muito 

relevantes para a história”, expli-
ca McHugh. 

A atriz é mais conhecida pela sua 
participação em «Totem» (2017) 
ou «Lodge» (2019) e contou que 
aproveitou o período de filma-
gens em «Eternals» como uma 
masterclass em representação, 
de forma a aprender tudo o que 
pudesse dos outros atores com 
quem dividiu a cena.

 36METROPOLIS DEZEMBRO 2021



Makkari é rápida, muito rápi-
da. Os seus poderes assemel-

ham-se aos de Quicksilver ou Flash. 
“O seu poder mais óbvio é a veloci-
dade, mas a forma como usa a vel-
ocidade como arma é simplesmente 
brilhante, por isso o seu verdadeiro 
poder é a sua inteligência”, salien-
ta Lauren Ridloff, que interpreta a 
personagem. A atriz norte-amer-
icana é uma das protagonistas da 
série «The Walking Dead» e foi no-
meada a um prémio Tony pela sua 
interpretação na produção teatral 
de 2018 “Children of a Lesser God”. 
«Eternals» é, assim, a sua entrada 
em pleno num palco mais main-
stream.

A personagem é também a primeira 
heroína surda do UCM, tal como a 
própria atriz. De qualquer forma, 
este não será caso único, já foi con-
firmado que a atriz surda Alaqua 

Cox interpretará Echo na série da 
Disney+ «Hawkeye». “Faz todo o 
sentido ter esta diversidade e repre-
sentação dentro do UCM porque o 
que o UCM está a oferecer ao mun-
do é espantoso. Estão a oferecer-nos 
uma forma de ter esperança, de nos 
levantarmos e continuarmos a lu-
tar pelo que é importante. Cada 
vez mais pessoas começam a ver-se 
nesse universo e isso é poderoso”, 
considera Ridloff. E parece que esta 
procura pela diversidade já está a 
dar alguns frutos. Ora, desde a es-
treia do filme, as pesquisas sobre 
como aprender língua gestual au-
mentaram 250% em relação ao ano 
passado, segundo um estudo levado 
a cabo pela “Preply”.

Originalmente, Makkari seria um 
personagem masculino, mas o géne-
ro foi alterado para o filme, algo que 
Ridloff enaltece: “Não podíamos 

ser mais diferentes do original com 
este casting. Tradicionalmente, nos 
livros de banda desenhada, Makka-
ri é um tipo grande, musculado e 
louro. E consideraram-me a mim 
- uma mulher, negra, surda - para 
desempenhar este papel”.

Para interpretar a personagem, a 
atriz empenhou-se no treino físico, 
mas acabou por ser bastante difer-
ente do que esperava inicialmente, 
como a própria revela: “A parte 
irónica sobre isto é que, quando 
comecei a treinar para o papel, foi-
me dito para parar de correr. O que 
eles queriam era concentrarem-se 
na construção da simetria de al-
guém que se parece com um velocis-
ta, que tende a ser um pouco mais 
musculado. Por isso, foquei-me 
principalmente na construção mus-
cular, especialmente nas minhas 
pernas”.
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DRUIG 

O ator Barry Keoghan, conhe-
cido pela sua participação 

em filmes como «Dunkirk» 
(2017) ou «O Sacrifício de Um 
Cervo Sagrado» (2017), inter-
preta Druig, o Eterno com a ca-
pacidade de manipular os pen-
samentos das outras pessoas.

O herói tem uma personalidade 
introvertida e distante, mas 
está comprometido em manter 
os humanos a salvo, apesar de 
lhe incomodar a violência que 
infligem uns aos outros. “Ele 
usa o controlo da mente para 
manipular e controlar as pes-
soas. Não faz nada com as suas 
mãos, apenas olha fixamente, o 
que é fixe”, descreve Keoghan.

Druig é o primeiro super-herói 
da carreira de Keoghan, mas o 
ator já garantiu presença noutro 

filme do género, fazendo parte 
do elenco de «The Batman».

O personagem de «Eternals» 
terá sotaque irlandês, tal como o 
ator que o interpreta, um detal-
he que Keoghan considera im-
portante: “Ver um rapaz de uma 
zona de trabalho no ecrã vai dar 
às crianças essa oportunidade, 
não só na representação, mas 
também noutras coisas, ‘Ele 
está lá em cima a fazer um filme 
de super-heróis, talvez eu possa 
fazer isto, talvez eu possa fazer 
aquilo’. Espero que isso acon-
teça”.
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“Extremamente poderoso e o 
guerreiro mais forte dos Eter-

nos”: é assim que Don Lee descreve 
o seu personagem, Gilgamesh. “Ele 
é protetor em relação à sua família 
e aos humanos, tendo um caráter 
sólido e fiável, estando ao serviço da 
sua equipa nas batalhas. Ao mesmo 
tempo, é um tipo engraçado e tem 
sentido de humor”, conta Lee.

O ator sul-coreano tem já uma car-
reira sólida em produções asiáti-
cas, mas «Eternals» é o seu grande 
desafio em termos internacionais e 
logo no UCM, do qual Lee se assume 
como um grande fã. “Já interpretei 
muitos heróis da vida real em muitos 
filmes coreanos, mas queria mesmo 
tornar-me num super-herói da Mar-
vel”, afirma. Gilgamesh usa sobretu-

do os punhos em combate, con-
seguindo derrubar os seus inimigos 
apenas com um murro, uma carac-
terística que aumenta a afinidade do 
ator com o personagem, já que Lee 
treinou boxe durante muitos anos. 
“A ação de Gilgamesh é baseada no 
boxe, por isso podia acrescentar 
movimentos de boxe reais”, revelou. 

Gilgamesh tem uma ligação mais 
próxima com Thena, como refere 
o ator: “Somos como uma família. 
Portanto, tal como os membros da 
família, às vezes cuidamos uns dos 
outros e, às vezes, lutamos uns con-
tra os outros. Gilgamesh gosta es-
pecialmente de Thena, ama-a como 
um irmão mais velho ou um pai e 
uma filha. Tenta sempre tomar con-
ta dela e é o seu protetor”.

GILGAMESH 

E
S

P
E

C
I

A
L

 
E

T
E

R
N

O
S



DANE WHITMAN 

Kit Harington saltou para a 
ribalta mundial com a série 

«A Guerra dos Tronos».

O personagem Jon Snow ren-
deu-lhe duas nomeações para 
os Prémios Emmy e a oportuni-
dade para participar em filmes 
como «Testemunho de Juven-
tude» (2014), «A Minha Vida com 
John F. Donovan» (2018) e, claro, 
«Eternals».

O ator britânico dá vida a Dane 
Whitman, um humano sem po-
deres que vive um relacionamen-
to amoroso com Sersi. “A família 
Phastos e eu representamos a 
humanidade”, revela Harington. 
“Senti que tinha de representar 
algo que valesse a pena salvar. A 

esperança é que o Dane seja um 
tipo simpático e firme. Uma coi-
sa que respeito nele é que um 
homem que desce do céu e dispa-
ra lasers dos seus olhos rouba a 
sua namorada e ele está bem com 
isso”.

Na banda desenhada, Dane Whit-
man é também conhecido como 
Black Knight, pelo que Harington 
espera que esta participação seja 
apenas “a ponta do icebergue” 
para o seu personagem e que este 
venha a ter uma “trajetória mais 
longa”.
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MADE IN PORTUGAL





Em plena Av. 24 de Julho, na 
ainda solarenga Lisboa, numa 
fachada enorme, surge em 
destaque o painel publicitário 
de «Glória», de uma ponta à 
outra da mesma. Ali perto, na 
esplanada de uma mercearia 
biológica, 
entre o som 
emblemático 
do elétrico, a 
azáfama dos 
transeuntes, 
idiomas 
diversos 
misturados no ar, Miguel 
Nunes, o protagonista da 
primeira série portuguesa 
para a Netflix, aproxima-se 
e a máscara ajuda-o a passar 
(quase) despercebido. Com 

um olhar marcante e um 
semblante tão misterioso como 
o da sua personagem ‘João 
Vidal’, Miguel Nunes encontra-
se com a METROPOLIS antes de 
outro grande evento promotor 
da série, mas nem isso lhe 

retira tempo, gentiliza 
e generosidade à 

sua conversa. 
Ponderado, 
mas assertivo, 
temperado com 

a doçura da fatia 
de bolo que vem para 

a mesa, fala-nos de «Glória» 
e de muito mais. Crente na 
importância do tempo, conta-
nos como é que a representação 
surgiu na sua vida, como a 
música e a dança o emocionam, 

ENTREVISTA

MIGUEL 
NUNES

ATOR Não esta-
va à espera desta 
receção incrível da 

série.

GLÓRIA
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e como é importante refletir no 
caminho feito até à liberdade 
que vivemos atualmente. Aos 
33 anos, já viveu em Paris e 
em Berlim, já fez um festival 
itinerante de cinema por Itália, 
mas é em Lisboa que se sente 
em casa e onde as raízes lhe 
alimentam o coração. . 
SARA
AFONSO

Criada por Pedro Lopes, realizada 
por Tiago Guedes, com fotografia 
de André Szankowski, música 
de Bruno Pernadas e um elenco 
de luxo, «Glória» estreou e, 
automaticamente, ocupou o 
primeiro lugar do top da Netflix 
em Portugal nessa semana. 
Outros países se seguiram, como 

o Luxemburgo, e muitos outros 
lá chegarão. Não há como não 
sentir orgulho do trabalho de 
uma equipa portuguesa que, 
mais uma vez, provou que sabe 
fazer bem, ainda mais quando se 
reúnem as condições merecidas. 
Miguel Nunes é ‘João Vidal’, o 
protagonista, filho de apoiantes 
da ditadura do Estado Novo e o 
engenheiro que se torna agente 
infiltrado do KGB, na RARET, 
onde, de acordo com a sinopse 
oficial, “assume missões de 
espionagem de alto risco que 
podem mudar o curso da história 
portuguesa e mundial”.

«GLÓRIA»
Uma semana depois da grande 
estreia, Miguel Nunes está, 

ainda, um pouco incrédulo com 
o sucesso da série. Reconhecido 
por pessoas que passam e o 
congratulam, o ator fala sobre 
a forma como está a processar 
tudo. “Não estava à espera desta 
receção incrível da série. É sempre 
impercetível perspetivar a reação 
e sinto-me muito feliz porque 
acho que fizemos um trabalho que 
merecidamente está a ter muita 
atenção por parte do público.” 
Dada a amplitude de assinantes 
da plataforma de streaming, o ator 
reconhece que o sucesso pode 
vir daí, mas a verdade é que as 
pessoas lhe têm “demonstrado 
muito entusiasmo e dizem-se 
orgulhosas deste trabalho”. E isso 
é algo que o deixa muito feliz e, 
até, emocionado. “Para mim, é 
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quase uma novidade, sentir tanta 
gente a dizer que se sente bem 
representada naquele trabalho.” 
 
Sem nos revelar nada do que 
poderá acontecer numa possível 
segunda temporada de «Glória», 
Miguel Nunes fala-nos sobre como 
tudo aconteceu, entre garfadas de 
uma fatia de bolo irresistível.
 
“No início, não sabia que era um 
trabalho para a Netflix”. Sabia 
que era uma grande produção, 
mas o Tiago Guedes pediu-me 
apenas para fazer uma self-tape, 
já com algumas pistas sobre o 
personagem. A partir dessas pistas 
eu tinha de montar uma ideia, um 
pensamento, do que poderia ser 
o carácter do João [Vidal]”. Sobre 
essas mesmas pistas, sabia apenas 
que se tratava de uma narrativa 

que sugeria um conflito familiar, 
que ele seria um engenheiro 
eletrotécnico que tinha estudado 
no Instituto Superior Técnico, 
que a ação se passava no final 
dos anos de 1960, e que o seu 
personagem vinha de uma família 
que trabalhava diretamente para o 
Estado Novo.
 
O ator recebeu, igualmente, 
indicação de que existiriam 
ligações à Guerra Colonial, 
um contexto e uma atmosfera 
que lhe eram já familiares, 
depois de o realizador Ivo 
Ferreira o ter desafiado para 
protagonizar o premiado 
«Cartas da Guerra». “Sendo 
que a personagem pertencia a 
uma família privilegiada e que 
vinha, digamos assim, do lado 
opressor, era interessante para 

mim perceber quem estava do lado 
dos oprimidos. Nesse sentido, 
achei importante recolher alguns 
depoimentos, fosse através do 
livro "Novas Cartas Portuguesas", 
das Três Marias, do depoimento 
da Margarida Tengarrinha, que 
tem uma história muito violenta 
e importante na clandestinidade 
política portuguesa, ou da 
biografia de Amílcar Cabral, 
que, além de outras coisas, 
trabalhou para o Estado Novo e 
que era engenheiro agrónomo”. O 
trabalho de estudo de personagem 
impunha-se para desenvolver 
uma ideia concreta sobre o que 
era o outro lado da barricada e 
para justificar esta aproximação 
do ‘João Vidal’ ao KGB. “Isso 
acontece porque ele deixa de 
estar em concordância com o 
regime, percebe a violência do 
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regime fascista e salazarista, e 
só assim faz sentido ele aceitar 
aliar-se ao KGB e infiltrar-se na 
RARET.” Sobre a RARET – centro 
retransmissor, instalado em 
Portugal pelos americanos, que 
emitia propaganda ocidental para 
os países do bloco de leste – o ator 
confessa que também desconhecia 
esse lado da história de Portugal, 
passado entre 1951 e 1996.
 
Só mais tarde, aquando da leitura 
do guião de «Glória», é que Miguel 
Nunes compreende a dimensão 
do projeto e a particularidade 
do mesmo. “Quando li os guiões, 
senti imediatamente que a série 
tinha uma coisa que de episódio 
para episódio me puxava a querer 
saber mais. Achei que as ligações 
estavam muito bem feitas, o 
guião prendeu-me e não deixei 
de sentir o João misterioso, que 

acho que ele ainda é, e que, enfim, 
irá continuar a sê-lo para lá desta 
série”. 

Apesar de se desconhecer se 
existirá outra temporada e 
quem será o ‘João Vidal’ depois 
do final da primeira, a verdade 
é que, mesmo sem saber que 
iria protagonizar a primeira 
série de ficção portuguesa da 
Netflix, a vida parecia ter-se 
antecipado. “Nessa altura, eu 
próprio senti necessidade de 
procurar mais informações, 
sobre o contexto político e social 
que vivemos no passado, muito 
suscitado por movimentos como 
#blacklivematters, ou pela morte 
do ator Bruno Candé, que deixou a 
comunidade teatral muito chocada 
e que nos comoveu bastante. 
Comecei a querer saber mais e a 
série apareceu nesse momento. 

Portanto, houve coincidências 
muito felizes que eu reconhecia no 
guião, que eram coisas das quais 
eu já me estava a aproximar antes. 
Ou seja, senti que, de alguma 
forma, eu já estava a procurar o 
personagem, mesmo antes de ele 
me ser proposto. 

Coincidência feliz ou “qualquer 
coisa maior”, a verdade é que o 
caminho parece estar em total 
simbiose com a vontade de Miguel 
Nunes querer saber mais sobre 
esta fase da história. “No livro "As 
Areias do Imperador", de Mia Coto, 
sobre o imperador moçambicano 
Ngungunyane e a ocupação 
colonial no fim do sec. XIX, ele 
diz uma coisa muito interessante 
sobre a guerra que já existia: ‘Esta 
guerra não é uma guerra militar, 
é uma guerra religiosa’, e religiosa 
é mais num sentido espiritual. 
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Os portugueses tentaram impor 
violentamente em África um 
modo de vida que não era possível 
naquele lugar, não entendiam a 
sua natureza e a relação profunda 
entre esta e os seus seres. A mim 
interessam-me estas coisas pois, 
atualmente, ainda 
temos relações 
sociais muito 
condicionadas 
por esta 
história.”
 
Voltando a «Glória», Miguel 
Nunes partilha que uma parte 
do processo foi condicionado 
pela entrada da pandemia. Toda 
a fase inicial de leitura de guiões 
foi feita nos escritórios da SPI, 
com alguns (poucos) ensaios, mas 

uma necessidade de encontrar a 
fisicalidade do seu personagem 
enquanto agente secreto, levou-o 
a um treino intensivo, um mês 
antes da série começar a ser 
filmada. Apesar de ser para si, 
Miguel Nunes, difícil lidar com a 

agressividade e a violência, 
a verdade é que era 

preciso dar resposta 
a ‘João Vidal’, um 
homem bastante 
complexo e pouco 

previsível. “O João 
precisava de ter esse treino físico 
devido ao facto de ser um agente 
secreto do KGB e, então, treinei 
muito com o David Chan, antes e 
durante o desenrolar da série. Isso 
foi muito importante, não só para 
eu perceber o corpo do ‘João’, como 

para entender de que forma era 
exteriorizado esse conflito interior 
também através daquelas lutas.” 

ATOR E PERSONAGEM
Mas afinal, o que encontra o 
ator de si nos seus personagens? 
Em que medida isso acontece ao 
viverem-se papéis sobre épocas 
tão determinantes da história do 
nosso país? “Quando disse que 
senti que já me tinha aproximado 
de algumas coisas que estavam 
no guião, antes de saber de que se 
tratava, acho que isso quer dizer 
que os personagens encontram 
o ator e o ator encontra um 
personagem e existe um diálogo 
entre eles. E depois é preciso que 
o ego do ator não tenha poder 
sobre o próprio personagem e 

os per-
sonagens têm 

sempre o poder de 
transformar
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que o deixe livre para alguns 
abismos, para se surpreender a si 
mesmo e aos outros atores com 
quem contracena e ao próprio 
realizador”, confessa. 
 
Sendo uma série de época, os 
décors, a fotografia e os adereços 
foram perfeitos para que cada 
espectador recuasse no tempo, 
a um Portugal no pós-guerra e 
no embalo da Guerra Fria que se 
seguiu. Além da recuperação das 
instalações da RARET, do bairro 
onde viveram centenas de pessoas 
e de todas as infraestruturas que 
uma instituição dessas trouxe a 
Glória do Ribatejo, como foi entrar 
no mood e naquela atmosfera? 
“Felizmente, tivemos uma 
equipa que foi muito dedicada 

na construção das cenas e do 
ambiente, e isso é um privilégio, 
porque é viver numa espécie 
de magia, num mundo paralelo 
durante cinco ou seis meses. Este 
foi o projeto mais longo que eu tive 
para desenvolver um personagem, 
e, de certo modo, eu tornei-me 
o João durante aquele período. 
Talvez eu me tenha tornado o 
João, ou talvez ele ainda esteja 
para chegar… [Risos]”    
 
Esta dança entre ator e 
personagem leva-nos a outro 
ponto. A cinematografia de um 
cigarro fumegante ajuda a colocar-
nos na época e se há algo que liga 
as personagens de ‘João Vidal’ e 
do ‘doutor António’ em «Cartas 
da Guerra», é, precisamente, o 

cigarro estar (muito) presente. 
“[Risos] Sim, sim, é verdade. Mas 
eu, Miguel [Nunes], não fumo. 
Fumei cigarros de chá príncipe, 
que são usados para os atores não 
se ‘intoxicarem’. Era um sinal 
da época. Fumava-se em todo o 
lado. No autocarro, nos aviões, 
nos jornais. E, por acaso, há 
pouco tempo, tive uma conversa 
interessante com um rapaz que 
estuda o corpo e a fisicalidade, e 
ele disse que o exercício de fumar 
tem algum benefício para o corpo, 
que é o exercício de respirar – de 
inspirar e expirar. Bem, dizer que 
é benéfico se calhar é um bocado 
perigoso… [Risos]”. Se calhar é, 
Miguel, mas nós percebemos a 
ideia!
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Além de ser uma incrível 
oportunidade e privilégio fazer 
parte deste projeto e deste 
contexto histórico, Miguel 
Nunes tem plena noção da 
responsabilidade de todo este 
trabalho e do que esta entrega e 
este personagem lhe podem trazer. 
“Muda sempre qualquer coisa em 
mim. Mas sinto que, apesar de 
tudo, os personagens desafiam 
às vezes questões que tu tens 
muito solidificadas na tua pessoa. 
Questões de ética, da moral. É 
importante que a tua pessoa 
não se sobreponha ao próprio 
personagem, para que possas 
debater questões e vivenciar coisas 
através dos personagens e que a 
vida não te permite. Mas sim, os 
personagens têm sempre o poder 
de transformar…”

INÍCIO DOS INÍCIOS
Recuando no tempo, a sua 
experiência com a televisão 
começa com um anúncio 
publicitário, ainda em criança, 
e na companhia dos seus dois 
primos, depois de alguém os 
abordar na rua. Ganhou-lhe o 
gosto e começou a fazer castings. 
Aos 18 anos, depois de «Querido 
Professor» e «O Clube das Chaves», 
entra na série que lançou alguns 
dos atores da sua geração – 
«Morangos com Açúcar» – e não 
mais parou. “Depois de ter feito 
os “Morangos”, fiz uma novela, 
«Feitiço de Amor», e houve um dia 
que me correu bastante mal. Foi 
nesse momento que decidi que ia 
candidatar-me ao conservatório, 
que ia estudar teatro para ter 
mais ferramentas de trabalho 
enquanto ator. Comecei a estudar, 

primeiro em escolas profissionais, 
que cruzavam o teatro, a dança e a 
performance, e, no ano seguinte, 
candidatei-me ao conservatório. 
Entrei em 2009.” Entretanto, 
o teatro também já o tinha 
conquistado. “Fiz teatro infantil 
logo a seguir aos “Morangos” 
e foi uma experiência muito 
engraçada e diferente – a reação 
das crianças é muito distinta da 
de um público adulto, pois eles 
envolvem-se de uma forma muito 
emocional e reagem logo, não 
contêm a emoção. Lembro-me 
que estávamos a fazer “O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá”, 
do Jorge Amado, e eu fazia de 
gato. Estava na frente de palco 
e um miúdo sentou-se mesmo à 
frente e estava a comer bolachas 
Oreo. Decidiu atirar-me bolachas, 
enquanto dizia: “Gato, come!” E 
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eu comi a primeira e esse foi o 
pretexto para continuar a comer 
todas as bolachas que ele me 
mandava. Foi muito engraçado.”

Enquanto frequentava os três 
anos na Escola Superior de Teatro 
e Cinema, surgiu, em 2009, a sua 
primeira incursão no cinema. «O 
Que Há De Novo No Amor», de 
sete realizadores, logo seguido de 
«E O Tempo Passa», de Alberto 
Seixas Santos, e de «O Cisne» de 
Teresa Villaverde, em 2010, aquele 
que considera ser o seu primeiro 
grande personagem em cinema. 
“Para mim, foi uma experiência 
muito marcante trabalhar com a 
Teresa, pois já tinha visto outros 
filmes dela, dos quais tinha 
gostado muito. E presenciar aquele 
trabalho, ter a oportunidade de 
experienciar aquela partilha – de 
pensamento sobre o personagem, 

aprofundamento das questões 
do filme, da atenção que se dá 
à construção da cena no set de 
filmagem, a presença de uma 
equipa muito concentrada nessa 
construção de cena e o lado meio 
mágico dessa entrega – foi para 
mim algo muito importante 
enquanto ator.”
 

Raízes
Nascido em Lisboa e criado no 
Bairro Madre de Deus até aos 
10 anos, a família é um dos seus 
grandes pilares. A referência da 
música vem muito do seu tio, 
guitarrista e pianista, a quem 
ainda hoje “empresta” a sua 
voz na celebração desta arte. 
Fascinado pela emoção do fado, 
é um grande fã de Amália, assim 
como da fadista que podemos ver 
em «Glória», Sara Correia. “O fado 

é um cantar, é uma linguagem. 
Vem com o começar a falar e o 
começar a expressar-nos. O fado 
está dentro de nós, assim como 
uma certa nostalgia, que acho 
que também é muito portuguesa. 
Assim como o silêncio, que eu 
acho que também vem dessa 
nostalgia, que vem deste olhar 
para o mar e desta ligação ao mar.” 
O mesmo fado que também o 
seu avô gostava de cantar. O avô 
que fez dois filmes e de quem, 
dizem os mais próximos, parece 
ter herdado a beleza clássica, pela 
qual a câmara se deixa levar, sem 
reclamar. Talvez também aí tenha 
ido buscar o olhar misterioso que 
ainda hoje conserva e com o qual 
dá corpo aos diálogos surdos das 
suas personagens. 

Depois de sair do bairro lisboeta, 
foi na margem sul que ficou até 
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vivemos 
num momento 

fantástico para a cul-
tura portuguesa 

aos 26 anos, altura em que decidiu 
sair do ninho familiar. Um voo 
necessário para todos os jovens 
adultos que sabem que as suas 
asas são do tamanho do mundo, 
mas que, no seu caso, nunca 
o arrancaram das suas raízes. 
Viveu em Berlim, 
onde filmou, 
com Joana 
de Verona, 
«The Silence 
Between Two 
Songs», de 
Mónica Lima [“uma realizadora 
a ter em conta”, confidencia]. Em 
2013, quando o cinema deixou 
de receber financiamento e isso 
coincidiu com o facto de não 
ter trabalho, decidiu viver em 
Paris para praticar o francês e 

concorrer ao Conservatório de 
Arte Dramática. Não entrou, mas 
isso não o demoveu e só regressou 
a Portugal por causa de «Cartas da 
Guerra». Além disso, acredita que 
um dia voltará à “cidade das luzes".   

Apesar destes voos, é à 
capital portuguesa 

que regressa 
sempre e onde se 
encontra. “O meu 
lado mais lisboeta 

está talvez mais 
presente na família e também no 
meu trabalho, mas se calhar de 
uma forma mais profunda e não 
tão superficial. Sinto mesmo que 
esta cidade faz parte da minha 
identidade. Conheço-a muito 
bem. Agora é difícil quando 

chegado a um certo lugar, porque 
o nosso caminho enquanto atores 
está sempre em construção e 
questionamento. E obviamente 
que o nosso último trabalho é 
sempre o mais importante, mas 
ainda há tanto caminho pela 
frente. Tenho 33 anos… já fiz 
muita coisa, mas ainda sinto que 
tenho muito para conhecer e 
experienciar.” 

CINEMA PORTUGUÊS
Considera que o cinema em 
Portugal tem uma riqueza muito 
grande e não falta diversidade, 
e também não concorda quando 
se diz que o cinema português é 
intelectual e que existe apenas 
para uma elite. “Não corroboro 
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nada com essa ideia. Acho, sim, 
que falta uma educação para as 
artes em Portugal e essa é a raiz 
do problema. Dessa educação 
obviamente que nasce uma 
cultura que é de aproximação a 
essa arte, que é portuguesa, que 
se faz aqui. Acho que há projetos e 
realizadores muito interessantes 
e novos realizadores jovens a 
aparecer. Além disso, acabou, 
por exemplo de ser criada a 
União Negra das Artes, para dar 
visibilidade a artistas negros 
em Portugal. Por isso, acho que 
vivemos num momento fantástico 
para a cultura portuguesa em 
geral. Ainda nos falta construir 
muita coisa, sobretudo em termos 
legais e em termos de direitos. 
Mas só construímos isso se 

tivermos esse tipo de união e se 
tivermos outro tipo de escuta por 
parte do governo e do ministério 
para com os artistas.”

Miguel Nunes destaca, ainda, a 
criação da União do Audiovisual 
durante a pandemia, que “prestou 
ajuda a quem estava desprotegido 
e para quem os apoios do estado 
não foram suficientes ou não 
chegaram sequer”, e chama a 
atenção para a precaridade que 
se vive no sector. “É importante 
começarmos a pensar que as 
artes também são profissões. 
Os artistas, independentemente 
do departamento – seja um 
artista plástico, um bailarino, 
um ator – fazem trabalhos que 
não nascem de uma boémia ou 

de um simples imaginário. É 
um trabalho técnico também, 
que precisa de certas coisas para 
acontecer. Essas condições têm 
que ser encontradas, para que haja 
uma visão profissional da própria 
cultura, das artes e dos artistas 
em Portugal. Acho que é mesmo 
essencial.” 

Se pudesse, gostaria de ter 
conhecido Agostinho da Silva, 
alguém que considerava ser uma 
“pessoa essencial” e que faz falta 
voltar à antena televisiva. “A 
televisão chegou ao momento 
em que se dedica exclusivamente 
ao entretenimento e isso tem 
consequências na cultura e na 
educação, porque as pessoas 
consomem maioritariamente 
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televisão. Nesse campo, as 
novelas têm a função essencial 
de falar sobre alguns assuntos 
que possam ser relevantes para a 
sociedade, mas é importante que 
os pensem de uma forma profunda 
e não superficial. É crucial que 
a televisão volte a focar-se em 
alguns programas de reflexão e 
pensamento, com pessoas como 
ele, como Natália Correia e pessoas 
novas a quem se deve dar voz.

O PROPÓSITO
Quase no final, e já sem bolo no 
prato, perguntamos timidamente 
se sente que está a viver o seu 
propósito e a colocar em prática 
o que veio fazer ao mundo. 
Felizmente para nós, a questão 
faz-lhe sentido. “Acho que não 
devemos ter medo desse lado 
espiritual. A minha função é essa. 
Aliás, penso que é a função de 
todos. Neste caso, é reconectarmo-
nos connosco. Eu tento fazer isso 
ao máximo. Às vezes não é fácil, 
porque este ritmo de trabalho 
também nos deixa um bocadinho 
fora desse centro, fora desse lugar. 
Mas é realmente essencial para 
mim dar valor ao tempo, ao tempo 
que se despende, comigo e com 
os outros. É importante estarmos 
mesmo uns com os outros, de uma 
forma verdadeira e inteira, sem 

pressa. Só estar presente.” 
A pandemia deu-lhe muito desse 
tempo, para refletir sobre muitas 
coisas. “Por incrível que pareça, 
conheci muitas pessoas durante 
a pandemia, porque, lá está, 
por vezes o trabalho coloca-nos 
num ritmo que nos desvia muito 
do nosso lugar de vizinhança, 
da nossa casa. E, de repente, 
pude conhecer vizinhos, como 
uma senhora de 90 anos, que se 
tornou minha amiga. Trocamos 
presentes, conversamos à janela e 
ela até já foi ver uma peça minha. 
Nesta troca, vivemos grandes 
aprendizagens.” 

DEPOIS DE «GLÓRIA»
Sobre o futuro, depois de 
«Glória», o próximo filme deverá 
ser «The Nothingness Club - 
Não Sou Nada», de Edgar Pêra, 
inspirado em Fernando Pessoa 
e nos seus heterónimos. Miguel 
Nunes será Alberto Caeiro, o 
verdadeiro mestre, como Pessoa 
carinhosamente o apelidou. “O 
Alberto Caeiro faz uma aparência 
relativamente curta, naquela 
fábrica de ideias vindas daquele 
homem, Fernando Pessoa, que é 
interpretado pelo Miguel Borges. 
Fico muito feliz por participar 
nesse filme e gostei muito que me 
tivesse ‘calhado’ esse heterónimo. 

Fez todo o sentido para mim. E 
gostei muito de trabalhar e filmar 
com o Edgar. É um realizador que 
nos surpreende a cada obra que 
faz.”

Miguel Nunes, que realizou a 
sua primeira curta-metragem – 
«Anjo» –, em 2018, acredita que 
existe uma possibilidade de outros 
projetos internacionais surgirem 
devido ao sucesso de «Glória» na 
plataforma Netflix, mas assume 
que não pensa muito nisso e não 
cria muitas expectativas pois, 
como afirma, o seu “trabalho não 
é sobre criar expectativas. O meu 
trabalho é sobre outra coisa. A 
gestão de carreira faço-a com a 
minha agente e deixo-lhe esse 
papel.”
 
A realizadora americana Kelly 
Reichardt, que fez «First Cow 
- A Primeira Vaca da América» 
e o realizador brasileiro Heitor 
Dhalia, são alguns dos cineastas 
estrangeiros que admira, mas 
também em Portugal gostaria de 
vir a trabalhar com nomes como 
o de Leonor Teles, entre outros. 
“As oportunidades hão de surgir. 
A vida é tão longa. Se deus quiser, 
seja quem ele for, seja o que ele 
for.” 
 
Que assim seja, Miguel! 
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A jukebox do Café SansBlague, 
o local de encontro dos jovens 
idealistas da cidade francesa 
de Ennui-sur-Blasé, é um grito 
de protesto que se irá revelar 
como a banda sonora de uma 
revolução. "Aline" será uma 
canção familiar 
para muitos. 
Gravada pela 
primeira 
vez por 
Christophe, 
icónico cantor 
francês, em 
1965, é a sua canção mais 
famosa, garantia de êxito 
noturno. Mas a versão em 
destaque em Crónicas de França 
de Wes Anderson é atribuída 
a uma personagem invisível 

chamada Tip-Top, interpretada 
pelo músico britânico Jarvis 
Cocker (que também a canta).

Wes Anderson e Jarvis Cocker 
explicam como tudo começou: 
com a capa dum disco de 

vinyl. Uma ideia simples 
para uma estrela 

pop francesa 
que os jovens 
personagens 
de Crónicas de 

França poderiam 
admirar. Mas foi 

para além da versão de capa 
de "Aline" de Jarvis Cocker, 
para a banda sonora do filme. 
De facto, inspirado pelo 
cantor ficcionado, e com muito 
tempo disponível, durante o 

Acho que tive-
mos a ideia de entrar 

na cultura juvenil francesa 
do final dos anos 60

CRÓNICAS DE FRANÇA DO 
LIBERTY, KANSAS EVENING SUN

ENTREVISTA

WES
ANDERSON

CINEASTA

JARVIS
COCKER

MÚSICO
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confinamento, Cocker decidiu 
assumir como o álbum ficcional 
Tip-Top, gravando um total de 
12 canções a serem lançadas 
como Chansons d'Ennui Tip-
Top.

Além de "Aline", está presente 
"Mon Ami Le Rose", gravado 
pela primeira vez por Françoise 
Hardy; "Contacto", escrito 
por Serge Gainsbourg e 
originalmente cantado por 
Brigitte Bardot; "Paroles, 
Paroles", de Dalida & Alain 
Delon; "Les Gens Sont  Fous, 
LesTemps Sont  Flous", 
originalmente interpretado 
por Jacques  Dutronc; e muitos 
mais.

O álbum, e a conceção de 
Tip-Top, é uma homenagem 
à música e cultura dos dois 
francófonos, Wes Anderson e 
Jarvis Cocker. Reunidos para a 
estreia mundial do Crónicas de 
França, no Festival de Cannes, 
observam a sua longa história 
juntos, a filosofia da música 
pop francesa e como uma capa 
de disco inspirou o seu próprio 
álbum.
TRADUÇÃO  
SÉRGIO ALVES

Como se conheceram?
Wes Anderson: Na verdade, a 
primeira vez que Jarvis e eu nos 
conhecemos, foi numa festa para o 
meu filme, «Os Tenenbaums - Uma 
Comédia Genial», em Londres. Há 

cerca de 20 anos. Depois, voltamos 
a encontrar, novamente numa festa 
– do filme «Marie Antoinette», em 
Versalhes, e nessa época ambos 
vivíamos em Paris. Conhecemo-
nos lá, e pouco depois estava a 
trabalhar no «O Fantástico Senhor 
Raposo», e perguntei ao Jarvis se 
queria participar como personagem 
no filme a cantar uma música. Ele 
escreveu uma canção para o filme.

Jarvis Cocker: Tu escreveste a 
letra.

WA: A letra estava no guião, mas o 
Jarvis compôs a música, tocou-a e 
compôs a personagem. Mas não o 
banjo!

Jarvis Cocker: Sei disso. Acabei 
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por comprar um banjo a pensar 
que talvez pudesse aprender, mas 
era demais para mim. E ainda é. 
Tem cordas que começam a meio 
do pescoço, por isso só te deixa a 
pensar.
Aquela festa do filme «Os 
Tenenbaums - Uma Comédia 
Genial» era num lugar estranho, 
no Soho, não era? Estava a fazer 
de DJ naquela festa, no último 
andar de um ou outro lugar e 
pensei, vou fazer uma pesquisa. 
Então, tinha visto o «Gostam 
Todos da Mesma» e conhecia a 
banda sonora, e acho que toquei 
algumas faixas, para tentar criar 
o tipo de humor adequado. Mas 
fiquei impressionado com a banda 
sonora. pela forma como tu a 
utilizas nos filmes. Obviamente, 
também tem a música original, e 
fiquei impressionado o suficiente, 

pois conseguiste que o Mark 
Mothersbaugh a fizesse. Ele era 
dos Devo, uma das minhas bandas 
favoritas na adolescência. E acho 
que até escolheste aquela canção do 
Devo, "Gut Feeling" num dos teus 
filmes...

WA: No «Um Peixe Fora de Água», 
sim.

JC: No início dos Pulp foi uma 
das primeiras canções que 
aprendemos a tocar. Estávamos 
tão entusiasmados que podíamos 
tocá-la – cinco acordes – e era tão 
importante, para nós, chegar tão 
longe na nossa carreira musical. 
Parecia que havia uma ligação, 
ou um pouco de sensibilidade 
partilhada com a música.

Música, e um amor partilhado 

pela cultura francesa, 
claramente, já que ambos têm 
casas em Paris.

JC: Sim, diria que sim. A música do 
filme, "Aline", é uma das canções 
francesas favoritas de Wes, mas 
na verdade nunca a tinha ouvido 
antes. E sempre gostei da música 
francesa; em particular Serge 
Gainsbourg e Jacques Dutronc e 
coisas assim.
Então, como uma espécie de spinoff 
criativo deste filme, a estrela pop 
ficcional Tip-Top, fizemos um 
álbum de canções imaginando a sua 
carreira. Mas deu-me a chance de 
tocar estas canções francesas que 
oiço há muito tempo. E, com sorte, 
fazer uma versão tributo delas. Foi 
ótimo fazê-lo e, especialmente, em 
confinamento. Deu-me força para 
continuar a trabalhar.
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WA: Sinto que o nosso personagem, 
Tip-Top, talvez por causa do estilo 
dele, do aspeto dele, é muito 
Dutronc. 
Tenho a certeza que devo ter 
contado ao Jarvis como ouvi 
"Aline", a canção. Fui a uma festa na 
discoteca Castel... Provavelmente 
na mesma altura em que nos 
conhecemos. É em Paris, no Sexto 
Arrondissement. Estava sentado 
ao lado de um pequeno homem de 
cabelo branco com barba e óculos 
de sol azuis, e ele não falava inglês. 
Tivemos uma conversa, e ele era 
muito caloroso e simpático, mas 
não entendíamos bem. E no final 
do jantar, alguém lhe disse alguma 
coisa, e ele foi a um teclado do tipo 
Yamaha no canto, e começou a 
tocar esta música com uma voz fina 
e muito alta. Então, quando chegou 
ao coro, toda a sala entrou em 
erupção em uníssono, "Et j'ai crié, 

crié 'Aline!' pour qu'elle revienne! 
"Estava a subir. E o rumor que 
ouvi foi, oh meu Deus, este tipo é 
uma superestrela. E depois soube 
que era o Christophe, que tinha 
cantado a canção originalmente. 

Depois disso, comprei um CD 
com a música, e escolhi-a para um 
anúncio da TV japonesa com o Brad 
Pitt. Fizemos dois anúncios, um 
que achei bom, que foi com "Aline", 
e outro para tentar satisfazer 
todas as suas necessidades. Mas 
aquele com "Aline", descartaram-no 
completamente, e nunca o exibiram 
nem o mostraram no Japão. 
Depois, o outro, escreveram-me 
que era o seu pior anúncio recebido. 
Apesar de ter protagonizado Brad 
Pitt, tinha o nível mais baixo de 
reconhecimento, de pessoas a 
perceberem que tinha Brad Pitt. 
Não sabiam que era ele, o que não 

era muito bom [risos].

JC: Deviam ter ido para a versão 
"Aline", não deviam?

WA: Teria proposto essa! Mas tudo 
bem, pois isso queria dizer que 
guardava a música, e podia utilizá-
la para Crónicas de França.

Quando surgiu, na escrita do 
guião, a personagem Tip-Top?
WA: Quem me dera que o 
Roman [Coppola] estivesse aqui, 
porque esta história foi escrita 
com o Roman. Tenho a certeza 
que aconteceu que estávamos a 
escrever uma cena e surgiu esta 
personagem. Acho que tivemos a 
ideia de entrar na cultura juvenil 
francesa do final dos anos 60, e 
algures na nossa conversa sobre o 
que se passa no café: quem é o seu 
herói? O que vai tocar na jukebox? 
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Então acho que provavelmente 
começámos a inventar e 
começamos a pensar, como é que 
lhe chamamos? Uma coisa francesa 
como "Tip-Top". É língua inglesa, 
mas não chamaria o seu ídolo pop 
'Tip-Top ' em outro lugar que não 
em França.

JC: A música 
aparece num 
momento tão 
particular. Acho 
que tivemos a 
oportunidade de escrever uma peça 
de música original, mas não era 
Tip-Toppy o suficiente, acho eu. 
Mas tinha de ter isso – como Wes 
descreveu – um momento em que 
todos têm de participar. "Et j'ai crié, 
crié 'Aline!' É como um grito de 

protesto.
É uma canção estranha, lírica, 
porque é sobre um homem, ele 
está na praia com uma mulher, 
e desenha um rosto na areia. De 
repente, há uma tempestade e ela 
desaparece, afogada ou algo assim. 

E ele corre pela praia à 
procura dela.

Acho que a música 
estava no filme 
apenas como 
mais uma faixa, 

originalmente. E o Wes 
disse: "Queres tentar cantar essa 
música?"

WA: Já estavas no filme como Tip-
Top.
 
JC: Tip-Top era uma presença.

WA: Sim, porque tínhamos pintado 
uma foto do Jarvis que seria a 
capa do seu disco. O álbum dele e a 
fotografia já estavam na parede do 
café.

JC: Diria que era uma versão 
minha, mas antiga. Uma 
representação gráfica. Então, 
começou com a capa do álbum, que 
é agora a capa do disco que fizemos. 
É um pouco como «Campo de 
Sonhos» [1989], mas com a capa do 
disco de vinyl. Faça a capa e o disco 
vai preencher a capa [risos].

Como escolheram as canções 
para o álbum?
JC:  De uma forma arbitrária, na 
verdade. Só canções de que gosto. 
Por exemplo, há uma versão de 

 a ideia de 
que a vida vale a 
pena pensar, é algo 

importante
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uma canção de Françoise Hardy 
chamada "Mon Amie La Rose", e 
essa é uma canção que, quando 
ainda vivia em Sheffield pouco 
depois de sair de casa, encontrei 
num disco de Françoise Hardy todo 
cantado em inglês, numa sucata. E 
sempre adorei aquela música. 
Mais uma vez, tem uma história 
trágica. É sobre uma mulher que 
está no jardim e tem uma conversa 
com esta rosa e a rosa diz: "Sou a 
flor mais bonita do jardim, mas 
amanhã estarei morta." E é isso que 
acontece.
Acho que é algo que gosto em muita 
música francesa, que é música pop, 
mas há algo mais profundo nela, 
e trata de assuntos que a música 
pop anglo-saxónica não chegaria 
nem perto. Fiquei um pouco 

entusiasmado, então, de ter a 
oportunidade de tentar fazer estas 
músicas que tenho ouvido há tanto 
tempo.
Decidimos não re-interpretar os 
temas, o mesmo é dizer, "Vamos 
fazer uma versão jazz deste", ou 
o que quer que seja. Tentámos 
tocá-las da forma mais fiel possível, 
porque sabia que nunca mais 
soariam, exatamente, iguais, 
porque estávamos a gravá-las 40, 
50 anos depois. Não falo o francês 
nativo. Há muitos fatores que 
implicam que não vai ser a mesma 
coisa. 
Uma vez li uma coisa numa 
revista, mas não me lembro quem 
a escreveu. Dizia: "Se queres fazer 
algo original, tenta copiar o mais 
fielmente possível." Acho que é 

verdade, porque as formas pelas 
quais não é o mesmo que o original, 
o que tu és. Era a minha missão 
neste álbum.

WA: Com "Aline", em termos de 
alcance vocal e categoria, Jarvis e 
Christophe estão em lados opostos 
do espectro, penso eu.

JC: Infelizmente, já não está 
connosco, morreu no ano passado. 
Mas a sua voz é muito aguda. 

WA: Ele é um tenor alto, e tu serias, 
o quê, um barítono?

JC: Sim, penso que sim.

WA: É uma coincidência engraçada 
estarmos a estrear o filme no 
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mesmo Festival de Cannes que 
abriu com um filme de Leos Carax, 
porque quando se fala de como 
estas letras francesas são, por 
vezes, excessivamente poéticas 
ou abstratas, na verdade, foi Leos 
Carax a inspiração para algumas 
destas cenas. Tens o Timothée 
Chalamet e a Lyna Khoudri, juntos 
numa mota, na sequência que 
combina com tudo isso, e ele tem 
estes poemas que está a escrever. É 
tudo Leos Carax ou Jean-Jacques 
Beineix. Este período de cinéma 
du look.  Roman e eu estávamos 
conscientes de trazer esse tipo 
de energia francesa, adolescente, 
poética, rock-and-roll!

Por que acha que é que essa 
metáfora e o imaginário são 

uma influência tão grande 
na música pop francesa, em 
particular?
JC: Não sei a razão, mas acho 
que tem algo a ver com isso, é 
que a música rock e a música 
pop foram uma importação para 
França. Aconteceu nos EUA e no 
Reino Unido, e foi uma coisa em 
grande. E não só em França, mas 
muitos lugares em todo o mundo, 
foi importado. Eventualmente, 
pensaram: "Porque estamos a 
pagar para importar isto, porque 
não fazemos o nosso próprio? Mas 
foi depois de ter acontecido, por 
isso julgo que todas as pessoas 
que tinham escrito chansons ou 
coisas assim começaram a escrever 
palavras para canções pop e eles 
simplesmente não conseguiram 

ajudar-se a colocar um pouco de 
profundidade ou personagens nas 
canções. Não podiam simplesmente 
fazer algo tipo: "Bee-Bop-A-Lula, 
ela é a minha querida."

WA: Têm demasiado Rimbaud e 
Baudelaire neles.

JC: Acho que sim. O meu filho 
acabou o último ano na escola em 
Paris, e fizeram um ano inteiro de 
filosofia. Acho que isso já dura há 
algum tempo, por isso as ideias e 
os pensamentos sobre a vida fazem 
parte do sistema educativo padrão, 
para todas as escolas em França. 
É muito diferente da América e do 
Reino Unido.

WA: Acho que as conversas sobre 
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filosofia são muito mais a norma 
entre os mais jovens, também. Em 
especial na América, comparado 
com um tempo anterior. Conversas 
políticas são... Não quero dizer uma 
moda, mas são as coisas deles. Faz 
parte dos tópicos de conversa deles. 
Quando era adolescente, não era 
assim. Talvez mais na universidade. 
Mas a filosofia não era algo com a 
qual os adolescentes americanos 
estivessem em contacto. Na França, 
faz parte do crescimento dos 
jovens e daquilo com que se devem 
confrontar.

JC: Tentei acompanhar o meu 
filho, porque conheço muito pouca 
filosofia, por isso, enquanto ele 
estava a estudá-la, eu disse: "Quem 
vais fazer esta semana?" "Hegel", 

por isso tentei ler um pouco. 
Pensei: “Isto é pesado para mim, 
mas para alguém prestes a deixar 
a escola e ir para o mundo, ter 
ideias muito pesadas sobre o que 
é a vida... Mas, suponho, só para 
colocar na mente das crianças, 
a ideia de que a vida vale a pena 
pensar, é algo importante.

Deve ser a hora certa para o 
fazer.
WA: É quando pode passar, sim. 
Lembro-me de ter lido o Hegel, mas 
não me lembro de nada. Não podia 
dizer-te nada.

JC: Está seco, vamos aceitar isso 
[risos].
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É um dos filmes mais 
aguardados dos últimos anos, 
realizado por Ridley Scott e com 
um elenco de luxo. É um retrato 
das dinâmicas afectivas de um 
casal no seio da família Gucci 
numa relação que terminou da 
pior maneira.
A entrevista que se segue é uma 
introdução ao universo de 
«Casa Gucci»... 

O Ridley Scott afirmou que o 
filme é como uma peça em três 
actos. Adam, ele falou consigo 
sobre isso?
Adam Driver: Ele falou-me do 
filme como fosse uma peça em 
três atos e, na verdade, a maneira 
como ele filma parece mais teatral 
do que um filme, porque há tantas 
câmaras que estão ... que estão 
instaladas, que esquecemos que 
elas lá estão . 

Ele é um advogado, sem ambição de 
se tornar um membro do império 
Gucci, e então é seduzido por essa 
incrível criatura, apaixona-se e 
desvia-se do caminho e só volta a 
uma versão mais realizada de si 
praticamente no fim. Mas é claro, é 
tarde demais.

CASA GUCCI
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Lady Gaga como é que pesquisou 
e descobriu quem e o que era a 
Patrizia Reggiani?
Lady Gaga: Passei imenso tempo 
a ler sobre ela e a assistir às 
entrevistas que ela deu. Assisti 
também a reportagens sobre ela. 
Mas tentei não ler nada, nem 
assistir a nada que tivesse uma 
opinião vincada porque queria 
muito criar a minha própria 
opinião.

Jeremy Irons gostariamos de 
lhe perguntar sobre como foi 
trabalhar com o Adam Driver?
Jeremy Irons: Bem, trabalhamos 
com isso à frente das câmaras. 
Acho que o Adam sabia de onde 
vinha o seu personagem, eu sabia 
de onde o meu vinha. Quer dizer, 

não é uma relação incomum entre 
pais e filhos mediterrâneos.

Salma um pouco como a esposa 
do Ridley você queria fazer este 
filme há muito tempo, certo?
Salma Hayek: Eu não sabia que 
teria algo a ver com este filme. 
Mas há muito tempo que eu sabia 
que isso iria ser feito, sou uma 
boa amiga da Giannina Facio [a 
produtora e esposa de Ridley Scott], 
vi-a a lutar por isso durante vinte 
anos. Vinte anos. Encontrar o 
escritor certo era crucial, e ela era 
apaixonada pelo projeto. Encontrar 
a Patrizia certa e, claro, o Maurizio 
foi crucial. E ela queria fazer a 
história de uma mulher que o 
mundo não a visse apenas como 
uma golpista ou algo assim, mas de 

uma mulher que realmente amava 
esse homem, é uma história sobre 
o amor e os lugares aonde vamos 
parar pelo amor.
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A 27.ª edição do Festival 
Caminhos do Cinema 
Português começou com um 
grande banquete: «O Clube dos 
Anjos», de Angelo Defanti, a 
lembrar-nos que a fome nunca 
nos abandona, nem mesmo 
a fome do grande cinema. 
A verdade é que, todos os 
dias, durante duas semanas, 
Coimbra serviu na grande tela 
alguns dos melhores filmes 
do ano que, por coincidência, 
são de produção nacional. 
Feito de diferentes secções, 
da Selecção Caminhos, 

passando pelos Ensaios, 
Outros Olhares, por mostras 
paralelas para os mais novos e 
os mais velhos, todos os anos 
o Festival oferece destaque a 
nomes consagrados enquanto 
celebra a experimentação e a 
originalidade daqueles que, 
cheios de ganas, acabam de 
chegar. De seguida, passamos 
os olhos por alguns dos 
vencedores! 
CATARINA
MAIA

PELOS CAMINHOS DO 
CINEMA PORTUGUÊS
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Este ano, o Grande Prémio 
Caminhos do Cinema Português 
foi, justamente, para um jovem, 
Miguel Dores [foto], com o filme 
«Alcindo». Um documentário 
que parte do crime que chocou o 
país em 1995 para falar sobre um 
presente em que a violência racial 
continua a ser motivo de muitas 
mortes desnecessárias.

Candidato português aos Óscars, 
«A Metamorfose dos Pássaros», 
de Catarina Vasconcelos, ficou 
entre os mais premiados com a 
Menção Honrosa da Federação 
Internacional dos Cineclubes 
e os Prémios de Melhor 
Realização, Prémio Revelação 
e Prémio do Público. Também 
a curta-metragem «O Lobo 

Solitário», de Filipe Melo, foi 
distinguida com três prémios: 
Melhor Banda Sonora Original, 
Prémio D. Quijote da Federação 
Internacional dos Cineclubes 
e Menção Honrosa do Júri de 
Imprensa CISION.

O meu destaque, no entanto, vai 
para o filme «No Táxi do Jack», 
de Susana Nobre, que arrecadou 
o Prémio do Júri de Imprensa 
CISION (o qual tive o prazer de 
integrar). A elegância formal e a 
sensibilidade estética no recorte 
de uma realidade tantas vezes 
absurda e caótica justificam a 
sua distinção. «No Táxi do Jack» 
é um fantástico road movie que 
começa em Vila Franca de Xira, 
passa por Nova Iorque, mas que 

nos mostra o mundo todo a partir 
do relato pessoalíssimo de uma 
personagem chamada Joaquim. 
É o seu carisma, a sua história 
e a dinâmica que ele cria com a 
câmara que fazem deste filme 
um retrato tão comovente, tão 
importante.

Para lá dos prémios, foram mesmo 
muitos os filmes que encheram 
as telas e as medidas do público 
coimbrão. Por aqui já só se pensa 
na próxima edição do Caminhos!
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Amor e fé, um binómio de 
linguagem cinematográfica
Um dos mais prolíficos 
realizadores do Rio de Janeiro, 
na seara das curtas, Clementino 
Junior começa a despontar nas 
longas firmando a potência das 
populações negras. 
RODRIGO
FONSECA

Uma fábrica 
criativa, capaz 
de rodar três 
filmes por ano, 
sempre atento às potências políticas 
e estéticas das populações negras, 
Clementino Junior virou uma 
referência brasileira na batalha 
contra as múltiplas intolerâncias 
da sua pátria, provando haver 

qualidade na quantidade. Aos 52 
anos, ele contabiliza 27 produções 
em seu currículo. De 1993 – quando 
começou a estagiar como editor e 
animador - até hoje, ele rodou duas 
longas-metragens documentais; 
quatro curtas-metragens animadas; 

três curtas experimentais, 
três curtas de ficção; 

e umas 15 curtas 
nas raias do real. 
«Sua Majestade, 
O Delegado!» 

(2007) e «Jurema» 
(2014) estão entre os 

títulos mais aclamados da sua 
filmografia, que arrebata olhares 
ao mesclar etnografia, poesia, 
denúncia e sincretismo religioso. 
Só na pandemia, ele finalizou três 
projetos: «O 1º Turno», «Trem do 

"o amor e 
a fé são, acima de 

tudo, uma  
linguagem"

TREM DO SOUL

ENTREVISTA

CLEMENTINO 
JUNIOR
REALIZADOR
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Soul» [foto] e «Curai-vos». Nesta 
entrevista, explica à METROPOLIS 
o que (co)move seu olhar.

Qual é o foco da sua narrativa, 
historicamente, e como ela se 
insere na luta do movimento 
negro brasileiro, sobretudo no 
empenho de fazer do audiovisual 
uma ferramenta antirracista?
Clementino Junior: Um fato é 
eu ser um homem preto falando 
sobre qualquer assunto que me 
interesse. Outro fato é o que 
acontece com o acesso das minhas 
obras aos espaços qualificados de 
mostras e festivais, que têm perfis, 
curadorias e olhares mais ou menos 
sensíveis a determinadas temáticas. 
No meu período como animador, 
trabalhando com humor e temas 

diversos, no início deste século, 
meus filmes atingiram um número 
muito maior de festivais que os 
mais recentes - e que são até mais 
elogiados, e mais contundentes 
como linha de produção, do que 
outrora. Tenho plena certeza de 
que o momento em que o foco 
étnico e racial toma conta de 
minha cinematografia, ele me 
afasta de boa parte dos festivais, 
o que faz com que muitos colegas 
do meio ainda me apresentem 
como animador, quando a minha 
última curta animada data de 2007. 
Curiosamente esse é o ano em que 
lanço meu segundo documentário, 
com tema mais focado na memória 
de uma importante personalidade 
preta da cultura do Rio de Janeiro: 
«Sua Majestade, O Delegado!». O 

surgimento do CAN - Cineclube 
Atlântico Negro só acontece no 
ano seguinte, mas, a partir desta 
curta, entendo que tenho muito a 
contribuir com as representações 
no audiovisual de nossas trajetórias 
de luta, de afetos, de potência e 
coletividade. Ser antirracista não 
se resume à denúncia, que é onde 
nos querem, mas em estar nos 
lugares que até então não nos eram 
permitidos. 

Onde é que um filme como 
«Trem do Soul» aproxima a sua 
trajetória artística de um trilho 
mais popular? De que maneira 
esse filme, hoje cercado de forte 
boca a boca, traduz o seu olhar 
para a música?
CJ: Eu tive um envolvimento com F
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música e até desejei seguir carreira 
entre o fim das décadas de 1980 e 
1990, só que no universo do Rock. 
Mas sempre tive um gosto eclético. 
E, de alguma maneira, o fato de eu 
ter vindo de uma família encabeçada 
por um casal de atores referência 
no panorama cultural e ativista 
preto - Chica Xavier e Clementino 
Kelé - tornava constante a presença 
de nomes como Tony Tornado e 
Sandra de Sá em vários momentos, 
em eventos e encontros dos 
artistas e ativistas. Quando surge 
o convite para assumir a direção 
de um projeto pensado no papel 
sobre o Movimento Soul no Rio de 
Janeiro, aceitei de primeira, ciente 
que o próprio tema o tornaria 
um filme com apelo popular, mas 
principalmente porque todas as 
pessoas de minha geração, que 
eram crianças no momento deste 

fenómeno musical têm muitas 
memórias de pais e tios envolvidos 
com a moda das roupas coloridas, 
dos calçados, dos cabelos black 
power. Então, o filme toca a todos, 
pelo menos na questão das famílias 
pretas, mostrando como durante 
um bom tempo elas se dividiam 
entre o samba e o soul com a mesma 
intensidade. O boca a boca vem daí, 
do despertar de memórias, e em 
um momento onde sentimentos 
conservadores tomam conta da 
sociedade. É uma forma de mostrar 
de maneira suave como a repressão 
existia naquela época, inclusive com 
pessoas pretas e suburbanas. É um 
jeito de mostrar como elas mudaram 
alguns paradigmas, com suingue e 
simpatia, e criaram, além de uma 
moda, uma economia própria, não 
mais concentrada na área nobre 
da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Aquele foi um movimento 
espontâneo de uma juventude preta 
e suburbana, criado a partir das 
referências norte-americanas, mas 
trazendo uma forma própria de 
produzir seu visual e dançar.

Que espaço de representação as 
populações negras brasileiras 
encontram hoje nas telas?  
Que filmes e cineastas foram 
essenciais para o desenho que as 
populações negras hoje têm no 
cinema?
CJ: Há um caminho que enxergo 
que contribui - para além das 
políticas públicas do período 
levemente progressista no país 
- para a afirmação do cenário 
atual. Joel Zito Araújo expõe o 
racismo na televisão e, por tabela, 
na cadeia do audiovisual, em «A 
Negação do Brasil». Jeferson De 

TIÃO
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sai dos videoclipes para a produção 
de curtas-metragens badaladas 
e comanda o manifesto Dogma 
Feijoada. Teve a juventude preta 
que participou da longa «Cidade 
De Deus» e que, a partir de 2002, 
começa a ter visibilidade com seus 
primeiros trabalhos em alguns 
festivais. Zózimo Bulbul inaugura 
o Centro Afrocarioca de Cinema e 
cria o Encontro de Cinema Negro, 
que, desde 2007, dá cara a cineastas 
independentes que se espalham 
pelo Brasil. A partir daí, temos uma 
tela para chamar de nossa, logo em 
uma das salas (ainda) históricas 
da cidade do Rio de Janeiro: o 
Cine Odeon. Surgem curadoras 
que transcendem as fronteiras 
nacionais como Janaína Oliveira. A 
pesquisadora Edileuza Penha revela 
o pioneirismo de Adélia Sampaio 
enquanto primeira cineasta preta a 
lançar um longa-metragem, décadas 

antes, em circuito comercial. E, 
quando se nota a evidente ausência 
de roteiristas [argumentistas] e 
diretores nas estatísticas oficiais 
de produção, surge a emergência de 
ocupar esses postos e descentralizar 
os recursos. Nasce a APAN, a 
Associação de Produtores de 
Audiovisual Negro, e várias 
iniciativas e mostras temáticas 
surgem. O cenário ainda não é o 
desejado, pois permanecemos com 
menor acesso aos recursos públicos, 
e, no momento do governo atual, 
estamos sem qualquer recurso 
distribuído em âmbito federal. Mas 
os passos dados por personagens 
importantes – passo nos quais me 
incluo, pelo trabalho formativo que 
desenvolvo há 13 anos com o CAN 
- Cineclube Atlântico Negro com 
itinerâncias em todo o país - não 
recuarão. Hoje, nós nos vemos na 
tela não mais como marginais ou 

vilões apenas, mas, principalmente, 
com outras inúmeras possibilidades 
de encaixe nas representações 
sociais. Nós nos vemos como 
consumidores das obras também. 
As próprias redes de streaming 
já perceberam o desejo deste 
público em se ver nas produções 
estrangeiras e nacionais.

Qual foi o impacto de «Não Dês 
Bronca» [1989] na construção do 
seu olhar? O que Spike Lee deu 
de mais valioso ao seu cinema? 
Qual foi o impacto dele no 
Brasil?
CJ: Foi o impacto de um grande 
herói do cinema. Eu passei a 
acreditar que seria possível me 
tornar um cineasta, sem conhecer 
ainda as obras de Zózimo Bulbul, 
Waldir Onofre, Adélia Sampaio, 
dentre outros, por ver a potência 
com que ele jogava nesse filme tudo 

CLEMENTINO JÚNIOR
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o que aprendi sobre sobrevivência, 
resistência e luta antirracista, de 
uma maneira inteligente, sem deixar 
de ser crítico ou autocrítico. É um 
herói pois sua trajetória na história 
do cinema, mercadologicamente, 
é cheia de altos e baixos, mas com 
uma importância histórica na 
representação dos valores de seu 
país, de sua cidade amada - Nova 
York. Rever suas obras de maior ou 
menor repercussão, décadas depois, 
demonstra a profundidade de sua 
abordagem em relações sociais e 
conflitos até hoje não resolvidos nos 
EUA. Genial!

Que filmes você prepara para 
2022? Como viabilizá-los?
CJ: «Chão de João», meu trabalho 
mais ambicioso, longa-metragem 

feita em codireção com Márcio 
Januário, é uma longa experimental 
em sua narrativa, na exploração em 
primeiro plano do ator em busca 
de seu personagem, pensando 
sobre quatro homens pretos de 
hoje, interpretando quatro homens 
pretos, gays, marginais e geniais de 
épocas distintas no Rio de Janeiro. É 
uma obra que trafega entre atuação, 
ancestralidade e performance, 
tendo a cidade num período 
conservador e pandêmico como o 
quinto personagem. “Ano Mágico” é 
outra obra de longa-metragem onde 
eu e André Sandino observamos, 
com nossas câmaras e uma 
equipe enxuta, como as famílias 
suburbanas assistiram, de suas 
casas, as finais do Flamengo na Taça 
Libertadores de América e Mundial 

de Clubes em 2019. É um filme 
onde o futebol está presente sem 
aparecer, pois o que nos interessa 
são os torcedores que não puderam 
viajar e suas reuniões familiares. 
Tenho ainda alguns projetos de 
curta-metragem captados, mas 
aguardando tempo para concluir. 
Tenho um documentário com 
animações experimentais; um 
documentário poético sobre as 
ruínas de Bento Rodrigues/MG; e 
um documentário também mais 
experimental sobre o olhar da 
personagem ícone da zona portuária 
do Rio de Janeiro, Tia Lúcia. Nesse 
filme, Tia Lúcia fala sobre o chão 
da região e as memórias de uma 
cidade negra que a própria cidade 
desconhece ou ignora.

TREM DO SOUL
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Como foi a sua experiência 
artística em África? Lecionou 
em que territórios e como a 
experiência o fez evoluir na 
relação com o cinema?
CJ: Fui contratado para trabalhar 
na primeira produtora com 
equipamento de pós-produção 
digital em Moçambique, em 1997, 
a Bambú Produções, que creio 
que não exista mais. Naquele 
período, trabalhei muito, por ser 
uma oportunidade de exercitar 
todo o acúmulo e vontade de criar 
e produzir que tinha, de modo a 
compensar todas as portas na cara 
que tive no Brasil na década de 
1990. Ali, o então designer gráfico 
recém-formado na UFRJ (que 
eu era) encontrou seu caminho 
para trabalhar no audiovisual, 

experimentar o diálogo de animação 
tradicional e videografismo, treinar 
jovens moçambicanos em algumas 
técnicas que aprendi em inúmeros 
estágios em produtoras de pequeno 
porte, mas com muitas demandas. 
Foi onde amadureci como pessoa, 
chegando como um jovem curioso 
de 28 anos e saindo como um 
profissional focado aos 31 anos. 
Foi onde aprendi a roteirizar, onde 
exercitei a escuta sensível, por ser 
o estrangeiro produzindo conteúdo 
em outras culturas e outros hábitos, 
e onde também entendi todas as 
consequências do processo colonial 
no Brasil a partir do que observei em 
meus pouco mais de dois anos em 
Maputo.

Que episódio registrou na 

memória em que o seu cinema 
conseguiu driblar o racismo do 
seu país?
CJ: Algumas exibições das minhas 
curtas têm um diálogo muito 
íntimo com as tradições de matrizes 
africanas: «Jurema» e «Tião», por 
exemplo. «Jurema» é a experiência 
de minha família na Umbanda, 
a partir do ritual da feitura da 
bebida Jurema, e é impressionante 
como a sua leveza e beleza tocam 
corações normalmente fechados 
ou até preconceituosos para o que 
consideram pejorativamente como 
“macumba”. E em «Tião» eu trabalho 
na ficção o sincretismo entre São 
Sebastião e Oxóssi, a partir de um 
corpo preto que transita na cidade, 
de uma maneira onírica, mas 
também vítima de preconceitos, e 
onde rola uma “incorporação” no 
ápice do filme. Frente a esse filme, 
as reações de um público mais 
jovem, e de famílias evangélicas, é 
muito mais de curiosidade do que 
de rejeição. Venho encontrando 
caminhos para tornar natural nas 
nossas representações, o que toca a 
outra pessoa. Busco cada vez mais 
trazer o que me ensinou minha 
mãe Chica Xavier, personagem 
principal retratada em «Jurema», 
sobre como o amor e a fé são, acima 
de tudo, uma linguagem, e que 
qualquer pessoa que tenha um 
espaço para o amor em seu coração 
consegue se sensibilizar para além 
dos preconceitos e barreiras sociais. 
Lembrando Nelson Mandela 
falando sobre o racismo: “se as 
pessoas podem aprender a odiar, 
elas podem ser ensinadas a amar”. 
Talvez nesse momento o educador 
Clementino Junior traga sua 
contribuição ao olhar do cineasta 
Clementino.
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«Monsterland», do AXN, é um 
dos eventos televisivos do ano, 
uma série que é muito mais do 
que apenas uma antologia de 
terror. 
JORGE
PINTO

Os 
apreciadores 
do cinema de 
qualidade e 
independente 
vão transformar 
«Monsterland» num objecto 
de culto pelas suas histórias 
que combinam o terror ficional 
com o terror real e quotidiano. 
«Monsterland» baseia-se em 
“North American Lake Monsters: 

Stories”, de Nathan Ballingrud, 
e no episódio de estreia algo sai 
fora da matriz, a começar pela 
humanização dos personagens 
e o entendimento das raízes 
do terror. A série troca-nos as 
voltas ao combinar o mundo 

real, com pessoas com 
problemas comuns, e 

o lado fantástico 
do horror. 
Um aspecto 
muito curioso 

nesta produção 
assentou na 

cinematografia e o estilo visual 
que advém de uma mão cheia 
de realizadores oriundos da 
produção independente norte-
americana, como também do 
próprio world cinema. Visualmente, 

ENTREVISTA

MARY 
LAWS
CRIADORA momentos 

de horror inten-
samente estranhos 

e belos

MONSTERLAND
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«Monsterland» traz-nos à 
memória dois trabalhos de 
cineastas norte-americanos 
oriundos do indie, casos de «The 
Florida Project» (2017), de Sean 
Baker, e «George Washington», 
(2000) de David Gordon Green. A 
série tem um estilo que consegue 
através da imagem recriar um 
ambiente mágico no seio da 
observação das pessoas nas franjas 
da sociedade num cruzamento 
entre o realismo e o onírico. A 
série de 8 episódios foi criada por 
Mary Laws e a METROPOLIS teve 
a oportunidade de entrevistar 
esta criadora. O CV de Mary Laws 
é curto mas é notável, com o 
envolvimento em «Succession», 
«Preacher» e «Monsterland» em 
2020, não podíamos esconder a 

nossa curiosidade. Lembro-me 
que no intensíssimo «The Neon 
Demon», de Nicolas Winding 
Refn, o que saltava à vista era 
o argumento provocador de 
Mary Laws e a performance de 
Elle Fanning. O que não estava 
à espera era de uma entrevista 
como a série: uma autêntica 
surpresa. Nas conversas com a 
imprensa o tempo está contado 
ao segundo e há sempre uma fila 
que dá a volta ao quarteirão para 
falar com os entrevistados. A 
entrevistada estava totalmente 
disponível e aberta para responder 
de forma minuciosa sobre a 
sua carreira e o seu fantástico 
projecto. Na conversa que se 
segue descobrimos as suas 
influências e a sua visão raio-x, 

o carinho pelos personagens, os 
temas mais frequentes e aquele 
entendimento – que muitos de 
nós sentimos – que o mundo 
está muito longe de ser a preto e 
branco. «Monsterland» é um hino 
à diversidade, dando voz em cena 
e fora dela ao “disenfranchise”, às 
pessoas que estão à margem do 
convencional: os personagens, os 
criadores e os artistas desta série, 
a par de Mary Laws foram um dos 
trunfos do sucesso desta criação. E 
um dos outros aspectos que mais 
me atraiu na série foi que uma 
produção televisiva, na senda de 
tantas outras, teve o mérito de 
preencher um vazio que o cinema 
americano abandonou devido aos 
actuais desígnios da produção de 
Hollywood. Em «Monsterland» é 
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possível filtrar o mundo sobre o 
prisma do terror e mesmo assim 
encontrar a beleza neste reflexo do 
mundo cinzento. É uma série para 
ver no AXN.    

Começo as minhas entrevistas 
com a questão sobre como 
tudo começou… Quando é que 
decidiu seguir uma carreira 
na escrita para cinema e 
televisão? E houve algum filme 
ou série que a levou a querer 
fazer isso? 
Mary Laws: Comecei como 
dramaturga, frequentei uma pós-
graduação para estudar como ser 
uma melhor dramaturga, e nos 
meus últimos semestres nessa 
pós-graduação o realizador de 
cinema Nicolas Winding Refn 
encontrou algumas das minhas 
peças e disse-me que gostaria 

trabalhar comigo num filme. 
Esse filme chama-se «The Neon 
Demon» [2016]. Foi produzido 
e lançado há alguns anos em 
Cannes. Eu realmente nunca 
pensei em escrever para cinema 
e televisão, e acho que ainda hoje 
não tenho muitas certezas sobre 
isso. Pensei: "Bem, este realizador 
é muito brilhante. E tinha 
adorado um filme dele chamado 
«Bronson» [2008], que pensei ser 
muito visceral e que realmente me 
atingiu através do ecrã, tocou-me 
muito. E pensei, se ele [Nicolas 
Winding Refn] consegue fazer 
isto no seu trabalho, adoraria 
realmente aprender com ele e 
também criar algo estranho e novo 
com ele. Essa foi a experiência 
que me trouxe a Hollywood. E eu 
estava na casa dos 20 e poucos 
anos. Por isso, já tinha estado a 

tentar fazer a minha carreira de 
dramaturga. 

Mas eu vinha da Geórgia e 
estava a ser muito mal sucedida 
como dramaturga. Sentia que 
não conseguia que nada fosse 
produzido e era realmente 
desanimador. Mas depois vim 
para Hollywood e fui recebida 
de braços abertos. Comecei a 
apaixonar-me pelo cinema. 
Tinha estado apaixonada por 
certas coisas quando era jovem. 
Inspirações particulares para 
mim: «Os Sapatos Vermelhos» 
[1948 de Michael Powell e Emeric 
Pressburger], que é um filme 
requintado no seu género. É o 
melhor. E depois também alguns 
filmes de terror, «Massacre no 
Texas» [1974], «A Semente do 
Diabo» [1968], «Repulsa» [1965], e 
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assim muitas coisas do Polanski.

E penso que sou também uma 
pessoa muito visual, que pensa 
de uma forma visual. E pensei, 
esta é uma oportunidade de 
mudar de rumo e alcançar um 
público mais vasto. E houve 
também algo que me apelou 
no cinema e na televisão, 
porque há um elemento de 
entretenimento que é valorizado 
no cinema e na televisão que não 
é necessariamente valorizado da 
mesma forma no teatro – nunca 
posso falar mal do teatro, porque 
o teatro mudou absolutamente a 
minha vida...

Essa é a razão que me levou a 
escrever em primeiro lugar. Mas 
eu estava a ter dificuldade em 
compreender a cena do teatro de 
Nova Iorque, que é mais ou menos 

o mundo de que eu fazia parte. A 
passagem para o cinema acabou 
por ser apenas uma transição 
muito feliz. Sinto-me muito feliz e 
com muita sorte por ter feito uma 
carreira de seis anos na indústria 
cinematográfica e televisiva, e 
espero que continue assim um 
longo tempo.

O que a atraiu para este autor, 
o Nathan Ballingrud e as 
suas “North American Lake 
Monsters: Stories”? 
ML: Bem, quer dizer, são uma 
colecção fenomenal de histórias, 
sempre fui fascinada pelo género 
de horror em geral, penso que é a 
forma como vejo a vida. Acho que 
a vida contém muito horror, muita 
dor, muito trauma. Há também 
muita beleza. Mas também 
pode haver beleza e horror 

juntos, penso que é algo que 
realmente queremos encontrar no 
espectáculo, onde estes momentos 
de horror intensamente belos têm 
lugar. Um exemplo disso é o nosso 
final, [Spoiler] em que temos este 
anjo realmente deslumbrante a 
cortar a sua garganta e a sangrar 
sobre um casal cujo casamento 
se tornou bastante fracturado. 
Com o seu acto, ele ajuda-os 
a reunificarem-se, [Final de 
Spoiler] pode parecer bastante 
louco quando digo isso em voz 
alta. É grotesco. Mas é também 
estranhamente belo. Por isso 
penso que as histórias de Nathan 
Ballingrud fizeram exactamente 
isso. Eram muito alicerçadas e 
estavam muito enraizadas no 
carácter e na experiência humana, 
na luta humana. Mas contém estes 
momentos de horror intensamente 
estranhos e belos. E, para mim, 

 78METROPOLIS DEZEMBRO 2021



foi exactamente como se me 
fosse mostrada a vida. É assim 
que eu sinto e penso sobre a vida, 
há tantas pessoas a andar por aí 
com tanta dor que os continua a 
assombrar. Pessoas que tomaram 
decisões muito difíceis que os 
assombram. Mas 
eles continuam 
a ser pessoas. E 
o que eu adorei 
no trabalho 
do Nathan 
Ballingrud é que 
ele tem tanta empatia. Foi isto que 
aprendi enquanto desenvolvia a 
série, aprendi bastante com a sua 
empatia pelos seus personagens, 
os bons, os maus, os feios. Ele 
tenta compreendê-los a todos. Ele 
tenta colocá-los ao microscópio e 

examinar porque é que eles estão 
a fazer as coisas que estão a fazer. 
Penso que isso é tão essencial 
neste mundo moderno a preto 
e branco, do certo e o errado. 
É complexo, tudo é complexo. 
Tudo. Eu não acredito no preto 

e branco. Acredito numa 
zona cinzenta e acho 

que talvez acredite 
em algumas coisas 
que são a preto e 
branco. Mas tento 

compreender a área 
cinzenta e tento compreender 
porque é que as pessoas fazem as 
coisas que fazem.

Há algo no trabalho do Nathan 
Ballingrud que dispara 
directamente no meu coração. 

E por isso não consigo desviar 
o olhar do seu trabalho que 
era também pessoal e muito 
vulnerável. E admiro isso também, 
porque quero fazer um trabalho 
que é muito pessoal e muito 
vulnerável. 
 

Uma coisa que me agradou 
bastante foi o estilo visual, 
teve o impulso para transmitir 
esse sentido da vida real em 
«Monsterland»? 
ML: Sim, absolutamente. Senti 
que era realmente importante. 
Trouxemos para o projecto 
muitos directores de arte 
diferentes. Procurámos um leque 
diversificado de realizadores que 
realmente tivessem diferentes 

quero fazer 
um trabalho que é 
muito pessoal e mui-

to vulnerável
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origens, diferentes pontos de 
vista, pessoas que vêm do teatro, 
pessoas que cresceram em lugares 
pequenos, pessoas que tinham 
criado filmes independentes de 
alto perfil e pessoas que tinham 
trabalhado na televisão durante 
muito tempo. Tivemos uma 
realizadora maravilhosa que era 
designer de projecção, o que eu 
achei fantástico, ela tinha uma 
extraordinária compreensão 
visual no episódio que realizou. 
Ela dirigiu o episódio “Plainfield, 
Illinois” [Episódio 5]. Isto era 
muito importante para mim como 
criadora da série.

Mas eu queria que muitos dos 
momentos de horror não se 
sentissem apenas como sangue, 

gore e cenas horríveis. Queria 
que fossem igualmente mágicos, 
porque penso que a beleza e o 
grotesco vivem muitos próximos 
um do outro. E queria explorar 
isso porque parecia que estava 
em sintonia com aquilo que 
estávamos a explorar em toda a 
série. Mas também fiquei muito 
inspirada pela fotografia de 
Gregory Crewdson, sei que muitos 
cineastas o têm como referência 
pelo seu grande trabalho 
fotográfico. Ele eleva o mundano. 
E por isso queria que o espectáculo 
vivesse numa espécie de mundo 
realmente fundamentado, que 
se sentisse autêntico e real. Com 
pessoas realmente verdadeiras, 
que vivem no nosso mundo real. 
Mas depois temos estes elementos 

mágicos, horríveis e monstruosos 
na nossa vida quotidiana. Isso foi 
muito entusiasmante para mim. E 
isso pareceu-me que ainda estava 
no tema do espectáculo, parte 
do homem é monstro e parte do 
homem é humano, é real.
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As séries são as 
protagonistas de mais 
um mês em cheio para 
os seriólicos. «Dexter: 
New Blood» e «Glória», 

o primeiro original 
português da Netflix, 

estão entre os principais 
destaques do mês. 

Há ainda «A Roda do 
Tempo», com Rosamund 
Pike a espalhar magia, 

e a homenagem a 
Francesco Totti. 

SARA QUELHAS

SÉRIES





UM CAPITÃO

Francesco Totti é um símbolo do fu-
tebol mundial no final do século XX 
e século XXI. Apesar de múltiplas 
ofertas de outros clubes, o jogador e 
eterno “capitão” nunca deixou a sua 
Roma, onde se deu a conhecer e ter-
minou a sua carreira, em 2017, após 
25 temporadas na Serie A. Ainda as-
sim, e embora se idealize a despedida 
dos nossos ídolos, o fim de carreira 
de Totti foi tudo menos bonito: o jo-
gador antagonizou-se com o treina-
dor Luciano Spalletti e admitiu, na 
sua biografia, que se sentiu forçado a 
abandonar o futebol. Também a sé-
rie evidencia como, apesar de cons-
ciente de que se aproximava da des-
pedida, o fenómeno italiano não saiu 

nos seus termos nem no seu tempo.
«Um Capitão» – disponível no Fil-
min.pt – é uma aposta com assinatu-
ra dos escritores de «Gomorra» e dos 
produtores de «The Young Pope», o 
que atesta à partida a sua qualidade 
e o seu potencial. Já os ingredientes 
“cozinhados” pela polémica biografia 
de Totti transformam a minissérie 
numa revelação inesperada: não só 
conhecemos melhor as origens de 
Totti, como o conflito torna a narra-
tiva mais complexa, interessante e 
inesperada. Quase como um acesso 
à posteriori ao drama entre Totti e 
Spalletti, «Um Capitão» é uma mi-
nissérie não só à medida dos adeptos 
de futebol, mas também dos fãs de 

 83 METROPOLIS DEZEMBRO 2021

O Filmin.pt estreou a 
minissérie biográfica 

«Um Capitão» [Speravo 
de morì prima], que 

retrata os últimos meses 
da carreira de Francesco 

Totti, um dos maiores 
ícones da história 

recente do futebol.
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O FIM (IN)DESEJADO DE FRANCESCO TOTTI
FILMIN

séries italianas. O estilo muito pró-
prio já se tornou identidade, pelo que 
não surpreende o êxito alcançado 
pela série, lançada originalmente em 
março, em termos de visualizações.
As biografias podem ser fun, e os 
dramas convivem bem com momen-
tos cómicos e até alguma ironia, pelo 
que «Um Capitão» é um verdadeiro 
buffet seriólico, onde há um pouco 
de diferentes correntes, combinando 
tudo para uma imagem quase “fami-
liar” de Totti, aqui interpretado por 
Pietro Castellitto. Não obstante, há 
um lado igualmente sério, nomeada-
mente com o acesso exclusivo a ima-
gens do passado do jogador, que ates-
tam um lado de maior credibilidade 

à trama, que quer ser tão fiel quanto 
possível ao trajeto, ainda que apele 
à criatividade para tornar a tensão 
ainda mais cativante.

«Um Capitão» não desilude. A série 
recria o jogador, o capitão, o mito e 
o ídolo; começa, aliás, por retratar o 
caso de um prisioneiro que quis sair 
10 dias mais tarde para ter a opor-
tunidade de ter uma fotografia com 
Totti. É esta a dimensão do homem 
para lá o homem: quando atinge tal 
estatuto que já não é simplesmente 
a sua individualidade, mas aquilo 
que representa para multidões. A 
estrela. E é no desafio de concentrar 
isso tudo na tela que está o desafio 

dos showrunners e, seguidamente, 
dos realizadores e do elenco: conter 
toda a grandeza da figura de Totti, ao 
mesmo tempo que mostram a sua di-
mensão mais “pequena” e desconhe-
cida, no seio familiar e entre amigos 
ou colegas.

O elenco conta com Gianmarco Tog-
nazzi como Luciano Spalletti; Greta 
Scarano como a esposa Ilary Blasi; 
Monica Guerritore como a hilariante 
(e desesperante) mãe Fiorella Totti; e 
Massimo De Santis como Vito Scala, 
entre outros. Já entre os jogadores 
de então da Roma estão, por exem-
plo, Miralem Pjanić (Ascanio Balbo) 
e Daniele De Rossi (Marco Rossetti).
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THE SHRINK NEXT DOOR

Psicólogo procura homem rico e 
bobo para relação séria: este podia 
ser o slogan de «The Shrink Next 
Door», a nova aposta do streaming 
Apple TV+. A série retrata a rela-
ção verídica entre o psiquiatra das 
estrelas Isaac “Ike” Herschkopf 
(Paul Rudd) e Martin Markowitz 
(Will Ferrell), que começa na série 
logo com o pé esquerdo, mas que 
na vida real demorou a atingir esse 
pico. Depois de ser recomendado 
ao psiquiatra, Martin parece ter 
encontrado finalmente ajuda para 
assumir o comando da sua própria 
vida, mas a amizade depressa se 
transforma num verdadeiro filme 
de terror.

O elenco de estrelas não engana 
no que à qualidade das interpreta-
ções diz respeito. Contam-se no-
mes como Paul Rudd, Will Ferrell, 
Kathryn Hahn, Casey Wilson e Bob 
Glouberman, entre outros. O argu-
mento brinca com os timings dos 
acontecimentos, revelando desde 
cedo ao espectador que a relação, 
inicialmente profissional, entre Ike 
e Martin foi tudo menos um mar de 
rosas. Mas porquê? São esses os da-
dos que a narrativa começa por lan-
çar, para a audiência perceber não só 
como a dupla se conheceu, mas tam-
bém a personalidade e fantasmas de 
Martin, que tinha bastantes dificul-
dades de se impor socialmente.
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A Apple TV+ estreou 
uma das suas principais 

apostas do ano: «The 
Shrink Next Door». 

Paul Rudd e Will 
Ferrell dispensam 

apresentações e são as 
principais estrelas desta 

constelação.
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COMO UM PSIQUIATRA ENGANOU MARTIN
APPLE TV+

Após um apoio inicial, onde aler-
ta Martin para o facto de todos se 
aproveitarem dele, Ike acaba por 
fazer o mesmo, até a um nível mais 
atroz. O psiquiatra impõe-se ao 
milionário desajeitado e inseguro, 
agarrando as suas posses e leva 
uma vida mais extravagante, entre 
festas e estrelas.

A narrativa cria uma dinâmica in-
teressante entre Rudd e Ferrell, 
que facilmente criam empatia e 
lançam as primeiras pistas do que 
irá acontecer depois. Com carreira 
bem estabelecida sobretudo na co-
média e na ação, os dois voltam a 
provar que o seu talento vai além 

disso, sendo uma das forças princi-
pais de «The Shrink Next Door» e 
do seu argumento. A história por 
si só é interessante, e até bizarra, 
mas acaba por se tornar ainda mais 
entusiasmante e bem conseguida 
devido ao elenco envolvido, onde 
também podemos destacar, por 
exemplo, Kathryn Hahn.
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DOPESICK

Com nomes como Michael Keaton, 
Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg 
e Rosario Dawson no elenco, «Do-
pesick» não precisa de muito para 
atrair todas as atenções. A série, 
inspirada em factos reais, avança e 
recua no tempo para contar como 
um medicamento, OxyContin, foi 
lançado no mercado com base em 
informações fraudulentas, tornan-
do-se um negócio lucrativo para 
uns e catastrófico para outros. O 
espectador tem a perspetiva em-
presarial, comercial, médica, legal 
e individual, num prisma complexo 
que cria uma bem estruturada teia 
narrativa.

Apesar de o OxyContin ter enga-
nado cidadãos e médicos desde 
cedo nos Estados Unidos, nomea-
damente pela falsa premissa de 
que não provocava adição e que o 
efeito era doseado, quem assiste a 
«Dopesick» tem noção da mentira 
desde o início. Não só da mentira, 
mas também da forma prepotente 
e enganadora como se moveram 
os comerciais que convenceram 
os médicos a prescrever o medica-
mento. Entre presentes, atenções 
personalizadas e conferências de 
luxo, tudo valia para convencer os 
clínicos a receitar o OxyContin e 
a potenciar as receitas. E todas as 
críticas e falhas do medicamen-
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«Dopesick» foi 
uma das principais 
estreias do Disney+ 

Day. A série retrata o 
lançamento, promoção e 
consequente prossecução 

do OxyContin, um 
medicamento super 
viciante que revela a 
pior face do mercado 

farmacêutico na 
América.
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O LADO NEGRO DO MERCADO FARMACÊUTICO
DISNEY+

te pareciam ser apenas mais uma 
desculpa para tornar a droga ainda 
mais lucrativa.

Quando Rick Mountcastle (Pe-
ter Sarsgaard) e Randy Ramseyer 
(John Hoogenakker) se lançam no 
encalço do crime em torno do Oxy-
Contin, o caminho avizinha-se bas-
tante difícil. Isto porque as provas 
não se encontram à vista, sendo 
muitas vezes resultado de interpre-
tações da dupla, que tentam encon-
trar um processo suficientemente 
forte para pôr fim a uma onda de 
dependência, abandono, crime, 
prostituição e morte.

É preciso estar atento em «Dope-
sick», de modo a perceber todas 
as alterações temporais e estilís-
ticas que decorrem em curtos pe-
ríodos de tempo. A série quer ser 
tão abrangente quanto possível, a 
fim de tornar o espectador não só 
observador como também teste-
munha de como o negócio dos me-
dicamentos pode ser manobrado e 
manipulado para servir os interes-
ses de alguns. Seja nos diálogos, 
seja nas interpretações, não há dú-
vidas da qualidade que «Dopesick» 
apresenta.

Não há dúvidas da qualidade de 
«Dopesick», que é percetível des-

de logo pelos seus intervenientes. 
Além dos talentos firmados no ci-
nema e na televisão, a aposta do 
Disney+ conta com os jovens talen-
tos (ou já confirmações) Will Poul-
ter e Kaitlyn Dever, a par de nomes 
como Phillipa Soo, que brilhou no 
elenco original do musical Hamil-
ton na Broadway. Já o criador é 
Danny Strong («Empire»), enquan-
to na realização se destaca Barry 
Levinson com dois episódios.
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DEXTER: NEW BLOOD

Tonight is the night. Há uma sensa-
ção de familiaridade quando Dex-
ter Morgan aka Jim Lindsay (Mi-
chael C. Hall) cede, pela primeira 
vez em 10 anos, aos seus impulsos 
mais sangrentos em «Dexter: New 
Blood». A viver na pacata localida-
de de Iron Lake, o serial killer mais 
adorado da TV consegue manter 
uma vida normal, longe do Dexter 
que todos acreditam ter morrido. 
Está numa relação amorosa com a 
chefe da polícia Angela (Julia Jo-
nes), trabalha numa loja de armas 
local e é conhecido por todos, como 
é próprio dos meios pequenos. Mas 
quando o filho, agora adolescente, 
Harrison (Jack Alcott) o encontra, a 

sua rotina minuciosa dá uma volta 
de 180.º.

O estilo é muito próximo daquele que 
conquistou audiências em «Dexter», 
mas, uma vez mais, o criador Clyde 
Phillips parece não ser capaz de repe-
tir a fórmula de sucesso das primei-
ras quatro temporadas da série-mãe. 
O que não é necessariamente mau, 
apesar de tudo – é que «Dexter: New 
Blood» também não é tão má quan-
to as suas piores temporadas. É algo 
que fica no meio, e quem não sabe se 
não é lá que está a virtude.

De regresso, além de Dexter, está 
Debra (Jennifer Carpenter), ain-
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Quando o final de uma 
série é uma desilusão, é 
melhor deixá-lo quieto 

ou tentar reescrevê-
lo? A mítica série 

protagonizada por 
Michael C. Hall regressou 
à HBO Portugal. «Dexter: 

New Blood» mantém o 
núcleo duro da série-
mãe, mas testa novas 

roupagens.
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E DEPOIS DA DESILUSÃO?
HBO PORTUGAL

da que em moldes bem diferentes 
dos habituais. Mas, numa realidade 
onde tudo é novidade para o especta-
dor, há coisas que continuam iguais, 
nomeadamente no que diz respeito 
aos limites da paciência do protago-
nista. Pessoas mimadas e prepoten-
tes, capazes de escapar à justiça dos 
comuns, raramente sobreviveram à 
lâmina de Dexter. E não seria agora 
que ia começar a ser diferente. Ainda 
assim, há novas temáticas adjacentes 
à central, como a questão das terras 
sagradas para os indígenas, ou o de-
saparecimento de raparigas de esca-
lões sociais menos significantes.
No “caldo” que é «Dexter: New 
Blood» há um nome que se destaca: 

o ator Clancy Brown é Kurt Caldwell, 
um homem com a capacidade de 
mandar na sociedade em resposta às 
suas benesses pontuais. Um exemplo 
de uma sociedade cuja ligação é tão 
frágil que parece poder quebrar-se a 
qualquer momento, ou unir-se para 
eliminar os elementos “estranhos” à 
falsa união. Inesperadamente, Dex-
ter é uma das figuras centrais, como 
o simpático e prestável Jim, que pa-
rece incapaz de matar uma mosca… 
Mas que estará a poucas semanas de 
enfrentar um dos maiores conflitos 
da sua vida. Só que, com o filho ao 
lado, até onde estará disposto a ir o 
homem que viu morrer as pessoas 
mais próximas por culpa própria?

Com um argumento bem oleado e 
um conjunto interessante de perso-
nagens, «Dexter: New Blood» corre 
atrás do prejuízo depois de a série 
original desiludir a generalidade dos 
fãs na season finale, com uma versão 
Dexter-lenhador que deixou muito a 
desejar. Noutra localidade, ainda que 
igualmente recôndita, Dexter na-
vega agora no frio após largos anos 
a atacar no calor de Miami. Talvez 
por saudades ou expetativas baixas 
decorrentes das temporadas finais, a 
nova série é uma agradável surpresa 
que, não obstante, tem o desafio de 
atar bem no final o nó que lança nos 
primeiros episódios.
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FEAR THE WALKING DEAD

E foi tudo pelos ares. Há poucas fra-
ses que descrevam melhor o gran-
de final da 6.ª temporada de «Fear 
the Walking Dead», que deixou um 
mundo já em destruição… ainda 
mais destruído. Teddy (John Glo-
ver) fez disparar uma série de ex-
plosões que mudaram totalmente 
as regras do jogo, e cabe agora aos 
que ficaram almejar um novo iní-
cio. A juntar às dificuldades já exis-
tentes para os sobreviventes, tudo 
se complica quando os confrontos 
se intensificam e a radioatividade, 
no ar e na comida em particular, 
provoca ainda mais desespero. Ao 
mesmo tempo, a despedida dos vi-
lões conhecidos abre espaço para a 

revelação de novos; bem como para 
a perceção de um lado novo em al-
gumas personagens.

À deriva. É assim que Will (Gus 
Halper) se encontra, solitário, en-
quanto tenta escapar aos ataques 
constantes de walkers e figuras des-
conhecidas, ao mesmo tempo que 
se esforça para encontrar comida 
não radioativa. A tensão vai subin-
do de tom, com o espectador a ter 
uma perspetiva ampla de como se 
encontra a realidade de «Fear the 
Walking Dead», assim como onde 
se posicionam as diferentes amea-
ças. E as momentâneas sensações 
de tranquilidade não passam disso 
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Estreou no AMC Portugal 
a 7.ª temporada de «Fear 
the Walking Dead». Saiba 

o que pode esperar do 
novo mundo depois da 

destruição.
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A NOVA ORDEM DE VICTOR STRAND
AMC PORTUGAL

mesmo, pelo que depressa é despo-
letado um confronto que altera to-
talmente a dinâmica.

“Estamos a estabelecer as fun-
dações de uma nova civilização”. 
Victor Strand (Colman Domingo), 
uma das personagens mais antigas 
da série – a par de Alicia (Alycia De-
bnam-Carey) – está preparado para 
criar uma sociedade à sua medida 
e, num jeito ditatorial, só quem ele 
entende como merecedor pode am-
bicionar alguma ajuda para escapar 
à ferocidade fora da Torre. Além 
disso, parece ter apenas duas coisas 
em mente: encontrar Alicia e ven-
cer Morgan (Lennie James). Mas 

será que percebemos totalmente os 
seus planos?

Também Morgan tenta escapar 
com Grace (Karen David), total-
mente desfeita, e o bebé a seu car-
go, mas uma simples viagem pode 
deitar tudo por terra. Por sua vez, 
um atacante desconhecido, mas 
pouco ou nada inocente, deixa a 
família ainda mais em alerta. E já 
nem no submarino que escolheram 
como abrigo têm sossego.

«Fear the Walking Dead» mantém 
o seu estilo, na realização e no ar-
gumento, mas desafia, mais do que 
nunca, as suas personagens princi-

pais. Numa situação pós-apocalíp-
tica, todos se tornam imprevisíveis 
e, portanto, as regras mudam e a 
ação avança. Resta saber se há al-
guém capaz de travar os novos vi-
lões, ou se a esperança é mesmo a 
última a morrer.
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GLÓRIA

Todos os caminhos vão dar à pa-
cata localidade de Glória, no Riba-
tejo, onde os americanos tentam 
traçar o rumo da vitória na Guerra 
Fria e há personagens com sonhos 
tão singelos como ver o mar. É um 
outro Portugal, em 1968, tempo de 
Ditadura, PIDE e Salazar no poder. 
Um tempo em que se mandavam 
os filhos da terra para a Guerra 
do Ultramar, em nome do contro-
lo das colónias, ou estes fugiam a 
“salto” para França para fugir à 
morte (quase) certa. Eis o contexto 
de «Glória», a primeira série portu-
guesa com assinatura Netflix.

Do geral para o específico: a ação 

principal está relacionada com a 
rádio RARET, onde os norte-a-
mericanos passavam propaganda 
ocidental para o leste mais contro-
lado pelo comunismo. Em funcio-
namento durante cerca de 45 anos, 
este espaço envolveu centenas de 
portugueses, sem que muitos deles 
imaginassem sequer o propósito 
daquele local. É para lá que vai tra-
balhar João Vidal (Miguel Nunes), 
filho de uma figura emergente do 
regime salazarista e proveniente 
de uma família muito ligada à PIDE 
e aos interesses americanos. No en-
tanto, contra todas as expetativas, 
cedo percebemos que João é um 
agente do KGB, colocado na RA-
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A primeira série 
portuguesa da Netflix. 
Glória do Ribatejo é a 

protagonista improvável 
da trama, que recorda 

como a Guerra Fria 
também se jogou em 

Portugal.
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O MUNDO “OUVIDO” A PARTIR DO RIBATEJO
NETFLIX

RET com o objetivo de espiar para 
os russos.

As séries históricas de produção 
nacional têm feito sucesso, e che-
gou a altura de testar a fórmula 
para uma audiência mais global. 
Com realização de Tiago Guedes e 
argumento de Pedro Lopes, «Gló-
ria» cria uma história complexa 
em torno da rádio em particular e 
dos conflitos de Portugal e Estados 
Unidos em geral. A visão é ampla e, 
além de estabelecer um drama pes-
soal interessante, critica também 
ativamente o papel dos governos 
na manipulação de uma população 
pobre, conservadora e limitada nos 

seus direitos, nomeadamente de 
expressão. Da mesma forma que 
Portugal se tenta manter neutro na 
Guerra Fria, vai tentando garantir 
o controlo da situação.

Além de João Vidal, no centro, 
«Glória» aborda os jogos de espio-
nagem da PIDE, CIA e KGB, bem 
como a crueldade aplicada em 
prol de uma suposta normalidade 
ou objetivo final. O elenco conta 
com intérpretes de carreira sólida, 
como Adriano Luz, Sandra Faleiro, 
Albano Jerónimo, Afonso Pimen-
tel, Ivo Canelas, Leonor Silveira ou 
Victoria Guerra.

Igual a si própria, a produção na-
cional aposta numa narrativa sé-
ria, mas que se alimenta das suas 
personagens para fortalecer a sua 
proximidade com o público, por 
um lado, e o lado social e humano 
do passado português (e não só), 
por outro. Resta saber é se o que 
funciona localmente tem potencial 
para agarrar outras geografias…

Esta é uma produção da SPi, do 
Grupo SP Televisão, e coprodução 
da RTP.
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A RODA DO TEMPO

A correr atrás do prejuízo, com ou-
tros serviços de streaming mais bem 
fixados no mercado – desde logo no 
género de fantasia – o Amazon Pri-
me Video lançou recentemente a 
série «A Roda do Tempo», protago-
nizada por Rosamund Pike, nomea-
da ao Óscar por «Em Parte Incerta» 
(2014). A atriz dá vida a Moiraine, 
uma figura de relevo nas poderosas 
feiticeiras da ordem Aes Sedai, que 
viaja até Two Rivers à procura de 
respostas para uma profecia. Lá, 
junta-se a um grupo de jovens apa-
rentemente comuns, acreditando 
que um deles é a reencarnação de 
um herói prometido, que vai salvar 
a população da guerra.

A trama ganha logo nos primeiros 
instantes, ao fazer algo que tanto 
se pede e nem sempre acontece: 
dá contexto e coloca o espectador 
dentro da ação. A audiência é uma 
presença consciente, informada, 
e consegue interpretar depois os 
acontecimentos que se multipli-
cam na tela. Uma opção que nem 
sempre é seguida pelas séries de 
fantasia que, pela sua especificida-
de, se tornam então extremamente 
difíceis de perceber e acompanhar. 
Sobretudo para o público que não 
leu os livros ou obras predecesso-
ras. Mas a nota positiva é seguida 
de uma outra, menos otimista: 
além de Pike, não é fácil encontrar 
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Rosamund Pike é a 
estrela mais brilhante na 
nova série de fantasia «A 
Roda do Tempo», baseada 

na obra de Robert 
Jordan. A mais recente 

aposta do Amazon 
Prime Video já tem uma 

segunda temporada 
garantida.
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ROSAMUND PIKE EM PARTE CERTA…
AMAZON PRIME VIDEO

no elenco alguém capaz de preen-
cher o espaço e criar uma empatia 
imediata com quem vê (nem Daniel 
Henney tem uma presença particu-
larmente impactante). Por sua vez, 
a relativamente baixa qualidade 
dos efeitos visuais desculpa-se, já 
que se tem de poupar nalgum lado 
para pagar à protagonista…

Do grupo de jovens que se junta a 
Moiraine destacam-se a promisso-
ra Egwene (Madeleine Madden) e o 
questionável Mat (Barney Harris), 
enquanto os restantes parecem um 
pouco mais apáticos. O ritmo ace-
lerado da ação leva a que a chegada 
da feiticeira seja verdadeiramente 

arrebatadora, seguindo-se um ata-
que inesperado das forças do Mal, 
que seguem também a profecia 
para tentar travar a ascensão de 
um opositor forte. As cenas de ação 
são aceitáveis, apesar de pouco ino-
vadoras e estereotipadas, valendo 
pela carga narrativa que acarre-
tam, e pelas consequências que 
trazem depois ao desenvolvimento 
de «A Roda do Tempo».

É difícil marcar a diferença quando 
somos inundados de séries de fan-
tasia a cada nova leva de séries. É 
também exigente pegar num uni-
verso tão querido pelo público, no-
meadamente quando não se segue 

esse universo à risca e se alteram 
as dinâmicas para tornar a história 
mais televisiva. Diz a experiência 
que esta é uma série para visitar 
sem expetativas, com um certo 
benefício da dúvida, e sem precon-
ceitos pelo género. A viagem, já se 
sabe, é individual e não agrada a to-
dos. No entanto, a chegada de Pike 
às séries mainstream merece, pelo 
menos, uma oportunidade.
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INÉDITOS TV CINE

Os canais TVCine continuam a ser 
uma janela de filmes inéditos que 
saltam o circuito comercial das sa-
las de cinema. Nesta edição temos 
em destaque o provocante biopic 
sobre Fred Hampton, um filme que 
retrata eventos passados no final 
da década de 1960 mas com temas 
muitos actuais na América, uma 
obra que contracena dois talentos 
em plena ascenção: Daniel Kaluuya 
e LaKeith Stanfield. A TVCine é ca-
da vez mais um ponto de encontro 
do melhor do cinema documental, 
entre os muitos títulos estreados 
em Dezembro e no cardápio de De-
zembro, destacamos «Mystify: Mi-
chael Hutchence» uma viagem ao 
passado íntimo do líder dos INXS, é 
algo mais do que um documentário 
musical... 

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE
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INÉDITOS TV CINE

«Mystify: Michael Hutchence» é um documentário 
sobre a meteórica ascensão do vocalista dos INXS até à 
descida às trevas por entre uma trágica ocorrência e os 
dilemas da fama. Em primeiro plano neste filme está 
Michael Hutchence e as relações familiares e amorosas. 
É impossível abstrairmo-nos da componente musical 
do filme, a mesma abriu as portas para as maiores 
alegrias e desgostos da sua vida, mas não esperem 
um best-of dos INXS – temos algumas canções e 
momentos que definiram a carreira da banda. É sem 
dúvida um relato onde o cliché sexo, drogas e rock 
n ŕoll está bem presente mas o que fica na retina é o 
génio e o amor de Michael Hutchence, desde a relação 
com a irmã aos problemas com a separação dos pais e 
sobretudo os grandes romances da sua vida. É o amor 
é o fio condutor deste documentário. Basta escutarmos 
as ex-companheiras a descrever a relação com o músico 
que percebemos o carinho e os fortes laços que se 
fizeram. Uma das produtoras do filme é a ex-namorada 

e estrela global Kylie Minogue. A relação entre os dois 
sex-symbols de uma geração é um dos momentos 
mais emocionais desta obra, pelo acesso às imagens 
do casal através dos seus homevideos e faxes de amor 
que trocavam nos anos 1990, enquanto andavam em 
digressão em pólos opostos do mundo. O acesso aos 
vídeos caseiros e as vozes off dos amigos, familiares 
e ex-companheiras de Hutchence são a espinha dorsal 
do documentário que revelam a natureza do wild child 
que temia a solidão como o diabo que foge da cruz. Os 
fãs vão adorar «Mystify: Michael Hutchence», e para 
quem nunca ouviu falar dos INXS, o filme é uma porta 
de entrada para os refrões desgarrados e letras cheias 
de paixão.  

MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE
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INÉDITOS TV CINE

JUDAS E O MESSIAS NEGRO
«Judas e o Messias Negro» é um filme que estreou após 
o violento homicídio de George Floyd às mãos da po-
lícia em Maio de 2020.  Um acontecimento que levou 
milhões de norte-americanos para a rua na luta pela 
igualdade de direitos e o fim da discriminação na Amé-
rica. É uma sina que infelizmente os afro-americanos 
já carregam há centenas de anos, vítimas da opressão 
brutal das forças policiais e do próprio sistema judicial. 
«Judas e o Messias Negro» relembra que as lutas pela 
igualdade de direitos não são um fenómeno do século 
XXI ao apresentar a trágica história do talentoso jovem 
pensador Fred Hampton, líder do partido dos Panteras 
Negras, em Chicago no final dos anos 1960. O partido 
dos Panteras Negras além da sua componente social 
junto das populações desfavorecidas nas grandes cida-
des defendia a luta armada para fazer valer os seus di-
reitos. Os Estados Unidos viviam tempos conturbados 
após a morte de Martin Luther King Jr., Malcolm X e 
a escalada da Guerra no Vietnam. Segundo o líder do 

FBI, J. Edgar Hoover (Martin Sheen), Fred Hampton 
(Daniel Kaluuya) é um homem a ser abatido pelas suas 
ideias. O filme centra-se na traição do informador do 
FBI, Bill O'Neal (LaKeith Stanfield), a Fred Hampton. 
Bill infiltra-se como membro nos Panteras Negras para 
controlar as actividades de Hampton, tornando-se o 
homem de confiança deste. A força dos discursos e a 
representação de Daniel Kaluuya são momentos arre-
piantes. Ele devora o filme. A representação do carácter 
esguio e egoísta de Bill O'Neal também demonstrou o 
conflito interno do personagem graças a mais uma bela 
performance de LaKeith Stanfield. E o restante elenco 
também pegou fogo na dramatização da luta pela jus-
tiça racial/social na América no final dos anos 1960. 
A terminar, destaque para a promissora realização de 
Shaka King, que combinou de forma perfeita o drama 
histórico, o poder da palavra e as ideias imutáveis so-
bre a igualdade racial/social com um explosivo thriller 
de acção. 
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INÉDITOS TV CINE

«Aquilo que nos Separa» é um ovni, uma história de 
crescimento embrulhada com a sabedoria da idade 
numa narrativa desenrolada no mundo da música, em 
Los Angeles, no início dos anos 1990. Micky Adams 
(Kelsey Grammer) é um músico famoso dos anos 1970, 
um ermita que não grava nenhuma música original 
há anos. Charlie Porter (Jackson White) é um jovem 
ambicioso da sua editora discográfica e candidata-se 
a fazer o que ninguém conseguiu: convencer Micky 
Adams a cancelar o seu contrato. A premissa é muito 
mais do que uma comédia sobre um músico com 
vários parafusos a menos e revela-se uma jornada 
de descoberta do sentido da vida. Charlie apercebe-
se através da estranha afinidade que estabelece 
com o bizarro Micky Adams que há algo mais na 
existência humana do que fama, fortuna e ligações 
ocas. É claramente um filme com uma mensagem com 
potencial, além de contar uma história interessante. 
«Aquilo que nos Separa» convida o espectador a refletir 

sobre a desilusão, o amor, as drogas psicadélicas e as 
canções de Micky Adams, que foram interpretadas 
por Kelsey Grammer e escritas por Rivers Cuomo, o 
vocalista dos Weezer. Kelsey Grammer está em grande. 

AQUILO QUE NOS SEPARA
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INÉDITOS TV CINE

O CORAÇÃO VIOLENTO
Kerem Sanga escreveu o argumento e realizou «O Co-
ração Violento» um thriller romântico com componen-
tes dramáticas e sólidas interpretações por parte dos 
protagonistas. O filme vai mudando de género ao longo 
de 110 minutos plenos de intensidade e que culminam 
num surpreendente desfecho que promete puxar o ta-
pete aos espectadores. A química entre Jovan Adepo 
(Daniel) e Grace Van Patten (Cassie) também salta à 
vista através de uma tórrida paixão entre duas pessoas 
desajustadas na sua existência. A diferença de idade e 
as questões raciais também não facilitam a relação en-
tre os dois, funcionando como obstáculos ao seu amor. 
Apesar de terem uma relação conturbada, Daniel e 
Cassie criam uma bolha onde conseguem encontrar a 
felicidade e o amor e, no fundo, onde sobrevivem à dor 
causada pela pressão do mundo exterior. Mas o peso 
das expectativas dos pais, os fantasmas do passado e 
a ironia do destino estão à espreita para comprometer 
as suas vidas e ameaçar a sua relação. É nesse diálogo 

entre o passado e o presente que a trama se desenro-
la. A realização é muito sóbria, a narrativa evolui com 
um ritmo que permite que o mistério, o romance e o 
drama cresçam naturalmente ao longo da história. «O 
Coração Violento» é um romance maduro que tão cedo 
não vamos esquecer e esperamos que entre no radar 
dos espectadores.    
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Dezembro é um mês em cheio para os seriólicos. São 
muitas as “prendas no sapatinho” antecipadas, com 

regressos e estreias absolutas que não vão deixar 
ninguém indiferente. Entre os principais destaques 
do último mês de 2021 estão a estreia de «O Livro 

de Boba Fett» e o regresso do cast de «O Sexo e a 
Cidade» em «And Just Like That...»   

SARA QUELHAS
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV



AMERICAN CRIME STORY: O CASO MONICA LEWINSKY 
FOX LIFE 

AND JUST LIKE THAT... 
HBO PORTUGAL

O escândalo mudou para sempre a história política 
da América. O caso extraconjugal de Bill Clinton e 
Monica Lewinsky fez correr tinta em muitos jornais e 
culminou, inevitavelmente, com a morte da carreira 
de Clinton. E o fuzilamento de Monica em todas 
as plataformas. Agora, é a vez de «American Crime 
Story» reinventar os acontecimentos do final dos anos 
90, com um elenco encabeçado por Beanie Feldstein, 
Sarah Paulson, Clive Owen, Edie Falco e Cobie 
Smulders.

Entre avanços e recuos, «O Sexo e a Cidade» vai 
ter finalmente sequela em série, ainda que sem a 
presença de Kim Cattrall, a eterna Samantha, que se 
incompatibilizou com meio mundo. «And Just Like 
That…» segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda 
(Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) numa 
fase bem diferente das suas vidas: a meia-idade. O 
elenco inclui atores como Chris Noth, Sara Ramirez, 
Chris Jackson e Isaac Powell.
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THE EXPANSE 
AMAZON PRIME VIDEO 

THE WITCHER 
NETFLIX 

Na sexta e última temporada de «The Expanse» 
a tripulação Rocinante faz uma descoberta 
surpreendente num asteroide. Com tudo em jogo e o 
Sistema Solar em guerra, Marco Inarus e a Free Navy 
continuam com os ataques devastadores de asteroides 
contra a Terra e Marte. Por sua vez, num planeta 
distante para lá do anel, um novo poder começa a 
crescer. 

Acreditando que Yennefer perdeu a vida na Batalha 
do Monte Sodden, Geralt de Rivia leva a princesa 
Cirilla para o local mais seguro que conhece: Kaer 
Morhen, onde passou a infância. Enquanto reis, elfos, 
humanos e demónios do Continente lutam pelo poder 
fora das muralhas da fortaleza, ele tem de proteger a 
jovem de algo muito mais perigoso e desconhecido… o 
misterioso poder que ela esconde dentro de si.
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CRÓNICAS 
DE FRANÇA 
DO LIBERTY, 
KANSAS 
EVENING SUN

TÍTULO ORIGINAL

The French Dispatch
REALIZAÇÃO

Wes Anderson
ELENCO

Benicio Del Toro 
Adrien Brody 
Tilda Swinton  
ORIGEM

EUA/Alemanha
DURAÇÃO

107 min.
ANO

2021
 

Numa altura em que o jornalismo impresso não tem 
o mesmo fulgor de outrora, «Crónicas de França do 
Liberty, Kansas Evening Sun» homenageia a paixão 
pelo jornalismo. Através de uma estrutura inteligente 
e inspirada, a obra conta um conjunto de histórias da 
última edição de uma revista americana publicada 
numa cidade francesa fictícia no século XX, com um 
obituário, histórias de arte, política e gastronomia 
a preencherem as páginas que fazem parte da 
narrativa.

Wes Anderson assina argumento e realização, algo 
plenamente patente aos primeiros segundos do filme. 
O cineasta norte-americano tem uma linguagem 
muito própria e que já se tornou icónica. Esta nova 
obra não é exceção, embora não impressione na 
mesma medida que outros filmes do autor, como 
«Moonrise Kingdom» (2012) ou «Grand Budapest 
Hotel» (2014). Apesar de realização, fotografia ou 
produção cénica deixarem a sua marca, o argumento 
é o elemento que acaba por não deslumbrar tanto, 
sobretudo em termos de construção dos personagens.
E, claro, não será por falta de qualidade em termos 
de atores. Afinal de contas, este filme reúne algumas 
das principais estrelas do cinema atual, como Frances 
McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Benicio 

Del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa 
Seydoux, Owen Wilson, Saoirse Ronan, entre muitos 
outros. O desfile de atores é vistoso, mas não dá 
muito espaço para a profundidade dos personagens, 
salvo pequenas exceções. 

A carta de amor de Wes Anderson ao jornalismo 
está longe, contudo, de ser uma viagem perdida. 
Visualmente muito apelativo - como já é habitual nas 
obras de Anderson -, «Crónicas de França do Liberty, 
Kansas Evening Sun» propõe que o espectador 
viaje para dentro de uma revista, mergulhando nas 
histórias ora entusiasmantes, ora mais fastidiosas. 
Algo é certo: trata-se de um novo filme de Wes 
Anderson e essa é sempre uma boa notícia.
TATIANA HENRIQUES
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SPENCER

TÍTULO ORIGINAL

Spencer
REALIZAÇÃO

Pablo Larraín
ELENCO

Kristen Stewart 
Timothy Spall  
Sally Hawkins  
ORIGEM

EUA/Reino Unido
DURAÇÃO

117 min.
ANO

2021
 

“Girls just want to have fun”, já dizia a Cyndi Lauper. 
Uma verdade universal que tanto serve para as 
sopeiras como para as princesas. A certeza disto, de 
uma espécie de terreno comum, deveria servir-nos 
de algum conforto e empatia, mas no novo biopic de 
Pablo Larraín, de cada vez que Diana (Kristen Stewart) 
enterra a cabeça nos ombros, revira os olhinhos e 
diz com a sua voz afectada que só quer “um pouco 
de diversão”, a nós só nos ocorre sair da sala. Sim, 
«Spencer» é mesmo assim tão mau. 

Tal como em «Jackie» (2016), Pablo Larraín volta a 
concentrar-se em apenas alguns dias na vida da sua 
protagonista, seguindo-a bem de perto, de forma 
quase claustrofóbica. Estamos em 1991, é véspera 
de Natal e a família real reúne-se em Sandringham, 
uma das suas propriedades rurais. Enquanto todos se 
preparam para o repasto, Diana anda mais ou menos 
à deriva (wink-wink) no seu Porsche descapotável. 
Apresentado como “uma ficção do que se poderá ter 
passado nesses fatídicos dias”, o filme oferece um 
vislumbre dos pensamentos e sentimentos mais 
íntimos de Diana, imaginados por Larraín, num 
momento crítico em que crescem as tensões dentro da 
família real, surgem boatos sobre o estado de saúde 
mental de Diana e as infidelidades de Carlos (Jack 

Farthing), o que terá levado à polémica dissolução do 
casamento.

Diana é retratada como um animal enjaulado, um 
lindo faisão à espera de ser abatido, um cavalo 
selvagem que não se consegue domar, um... às tantas 
uma pessoa perde-se no meio de tanto simbolismo, 
tanta metáfora. Mas há ainda o espantalho no meio 
do campo baldio e o casaco do pai, a lembrar o passado 
feliz e o presente de fantoche; o colar de pérolas 
que representa a traição do marido e o grilhão que 
a oprime; o livro na mesinha de cabeceira que conta 
a história de Ana Bolena, a segunda esposa do rei 
Henrique VIII, executada pelo marido. Etc. Etc. Tudo 
isto é pesado. Tudo isto é demasiado. Mas o golpe fatal 
será a cena de caça, uma homenagem poucochinha 
ao clássico de Jean Renoir, «A Regra do Jogo» (1939). 
Não está aqui em causa o dever de reverência ou o 
estatuto de vaca sagrada, mas, evidentemente, Larraín 
não quer, não pode ou não sabe como trabalhar o 
tempo dos planos, onde se demorar, onde cortar. E 
quando é assim, o melhor é ficar quieto.
CATARINA MAIA
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Desenhado com rigor e precisão, numa mise-en-
scène gizada a régua e esquadro por Paul Schrader, 
«The Card Counter – O Jogador» conta a envolvente 
odisseia de William, depois deste cumprir pena por 
crimes de guerra, pelos casinos da América profunda, 
lutando com os fantasmas dos dias de pesadelo 
vividos em Abu Graib. Protagonizado por Oscar 
Issac, numa composição cerebral e fria, digna dos 
prémios que costumam ser atribuídos a registos deste 
calibre, o filme conta ainda com as contribuições 
da magnífica e sensual Tiffany Haddish, do jovem 
irascível Tye Sheridan e do mestre temível Willem 
Dafoe, num elenco curto, dirigido de forma magistral 
pelo veterano Shrader que assina também o belíssimo 
argumento. 

William é um jogador de cartas com uma rotina e 
um método bem definidos que ele aplica de casino 
em casino, numa sucessão repetitiva de dias e noites. 
Um dia, um reencontro inesperado, o convite para 
jogar numa competição de poker renomada e o 
confronto com o seu passado militar mudam tudo. 
A sua missão passa a ser outra: orientar o filho 
dum antigo camarada de armas enquanto participa 
num importante torneio. A narrativa passa a ser 
partilhada por três protagonistas: o jogador, o filho 

do camarada de armas e a gestora de jogo.
Após passagem por variadíssimos festivais de 
cinema, incluindo o 78.º Festival de Veneza, a 
primeira exibição de «The Card Counter- O Jogador» 
em Portugal ocorreu durante o LEFFEST, em 
dezembro, rodeado de enorme expetativa. É a busca 
pela redenção num registo de contenção dramática 
impressiva; são fragmentos de humanidade, 
ilustrados por uma banda sonora catártica e adequada 
à narrativa; são momentos decisivos na história dum 
jogador assombrado por fantasmas do seu passado 
militar. É a América a ver-se ao espelho, novamente. 
Imperdível! SÉRGIO ALVES
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Há algum tempo que os filmes da Marvel não geram 
grande ansiedade, pois deixaram de ser uma exceção 
para se tornarem a regra. Todos os anos, os heróis 
da Marvel chegam aos cinemas e às plataformas de 
streaming, para agradar aos seus fãs. Com «Eternos», 
talvez a regra tenha regressado à exceção, começando 
a expectativa logo na realização, assinada por uma 
cineasta independente, e num grupo de atores pouco, 
ou nada, associados ao mundo dos super-heróis. 
Nesse sentido, se antes da estreia as expectativas já 
se faziam sentir, o pós-estreia não foi ele também 
amorfo. Com um dos piores resultados de bilheteira 
no fim de semana de estreia de um filme da Marvel, 
nos últimos anos, a crítica não foi unânime e muitas 
vozes se insurgiram. 
 
Apesar das características que o colocam na galeria 
dos “blockbusters” – longas cenas de ação rápida, 
monstros maus contra super-heróis bons, piadas 
pouco intelectualizadas (mas atuais), efeitos especiais 
em barda e nem sempre irrepreensíveis –, a verdade é 
que «Eternos» exige um voto de confiança para Chloé 
Zhao. A vencedora de quase todos os prémios por 
«Nomadland» consegue, apesar de esta ser apenas a 
sua quarta longa-metragem, dar o seu cunho pessoal a 
um filme da Marvel. 

Com um respeito profundo pela humanidade das 
personagens, a realizadora contextualiza cada 
um destes super-heróis e define um caminho de 
personalidade que vai para além do fantástico. A 
cineasta chinesa não esquece, igualmente, a inclusão 
e a multiculturalidade, contemplando “super-heróis” 
de diversas raças, géneros e orientações sexuais. Em 
«Eternos», o primeiro beijo gay num filme da Marvel é 
assumido com a maior das naturalidades, assim como 
o amor sexual entre duas personagens. E embora 
tais factos tenham surgido como apontamentos de 
desagrado por parte de alguns fãs, a verdade é que tal 
só comprova a arte de Chloé Zhao para humanizar 
as suas histórias e para fazer uma ponte entre o 
fantástico e a realidade e o que nos define enquanto 
humanidade.
 
Quanto à narrativa, a premissa é complexa e exige a 
atenção do espectador ao longo das duas horas e meia 
de filme para poder juntar todas as peças com a cola 
certa. Inspirado nos escritos de Jack Kirby, em 1976, 
e com personagens já apresentadas noutros filmes 
da chancela, como os Celestials, «Eternos» leva-nos 
à presença de 10 super-heróis, chegados do planeta 
Olympia, com a missão de passar milhares de anos 
na Terra para proteger a humanidade e a civilização, 
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bem como o planeta, dos predadores Deviants. Depois 
do extermínio destes, o grupo segue as suas vidas, 
à espera do dia em que regressarão a “casa”, mas o 
grande criador, o Celestial Arishem, tem outros planos 
e o grupo vê-se obrigado a lidar com uma verdade 
surpreendente. 

“Sersi” (Gemma Chan) é, na atualidade, professora de 
história e vive uma vida normal (aka humana) com 
um companheiro humano, “Dane” (Kit Harington), 
que desconhece a sua verdadeira identidade de alma 
imortal. Com Sersi, vive “Sprite” (Lia McHugh), outro 
Eternal camuflado, que tem o dom da invisibilidade 
e o facto de não envelhecer. Richard Madden é o 
estereótipo de super-homem, que voa e dispara fogo 
pelos olhos, o todo-poderoso “Ikaris”, Kumail Nanjiani 
é “Kingo”, um herói que gera energia cósmica e é uma 
verdadeira estrela de Bollywood, Brian Tyree Henry 
é o inventor de serviço “Phastos”, e Lauren Ridloff é 
“Makkari”, a versão feminina de Flash, mais rápida 
que a velocidade do som, e muda. Barry Keoghan é 
“Druig”, especialista no poder da mente, “Gilgamesh” 
(Don Lee) é o mais forte de todos, Angelina Jolie 
é a feroz guerreira Thena, e, finalmente, Salma 
Hayek é Ajak, a líder espiritual da missão atribuída 
por Arishem. Uma menção para o criado de Kingo, 

“Karun” (Harish Patel), o humano que encanta a 
audiência pela sua graça genuína. Entre lutas contra 
os Deviants e o questionamento da sua missão junto 
dos humanos, a verdade é que os Eternos não podem 
interferir com o caminho e história da humanidade. 
Mas depois de uma convivência de mais de 7000 
anos, estes seres energéticos e capacitados de talentos 
únicos acabam por reconhecer o que os humanos têm 
de mais poderoso: a sua capacidade de ser mortal, de 
poder falhar, mas também de sonhar, criar e amar. 
 
Não obstante, a história de Chloé Zhao e Jack Kirby 
não é apenas mais uma homenagem ao privilégio do 
que é ser-se humano. Através de pequenos sinais – 
os mudras usados por algumas personagens sempre 
que se querem conectar energicamente, a geometria 
sagrada presente nos fatos e adereços, a telepatia ou 
estado meditativo, o conceito de super-humanos, 
assim como a capacidade de viajar no tempo e no 
espaço, e a arte de manipular a matéria –, a narrativa 
pretende ir mais além. Num planeta que precisa de 
ser resgatado para que possa continuar a existir, todos 
somos chamados à missão de o proteger e salvar, mas 
para que isso aconteça, é na união do individual que 
curamos o Todo. 
 
Apesar das referências a outros filmes e personagens 
do universo Marvel, «Eternos» vale por si. Com 
preferência pelos grandes planos abertos e locais de 
filmagens reais, o elemento natural tem um lugar 
de destaque no filme de Chloé Zaho, assim como 
muitas das mensagens subliminares no storytelling da 
História da Terra e da Humanidade, muitas vezes sob 
uma abordagem bíblica e, definitivamente, espiritual. 
Afinal, não seremos todos super-heróis, capazes de 
gerar energia, e de nos tornarmos mais fortes quando 
unimos essa mesma energia? Não seremos nós, 
humanos, os mais poderosos, por termos a melhor das 
bússolas e o maior dos superpoderes dentro de nós: o 
coração e o amor? SARA AFONSO
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Com uma bilheteria estimada em cerca de US$ 30 
milhões, «O Último Duelo» («The Last Duel») é 
o trabalho mais ambicioso – em padrões éticos e 
estéticos – de Ridley Scott como realizador em largos 
anos, regressando a uma premissa (a vaidade nas 
castas guerreiras) que serviu como um combustível 
para seu «O Duelo» (1977). Não lhe falta adrenalina, 
graças a uma sequência de batalha capaz de evocar 
o que o cinema clássico nos deu de mais sublime no 
seu olhar sobre o medievalismo, de «O Escudo Negro 
» (1954), com Tony Curtis, a «Ivanhoe» (1952), com 
Robert Taylor, sem contar o esplendor pop de «A 
Mulher Falcão» (1985). Mas há um terreno mais 
profundo do que a arena onde o deselegante Sir Jean 
(Matt Damon) e o protótipo de dandie Jacques Le 
Gris (um viperino Adam Driver) lutam pela honra de 
um ranço histórico de respeito. Essa tal profundidade 
é a potência da condição trágica (mas também 
demiúrgica) do feminino, que se traduz na figura 
de Marguerite, a extraordinária Jodie Comer, uma 
fina mistura de Glenn Close com Michelle Pfeiffer. 
É uma atriz jovem, de 28 anos, que se lança para a 
consagração em uma interpretação implosiva.

Falar o termo “desonra” para Marguerite seria realçar 
o carma histórico do sexismo, assumindo o infortúnio 

dela – ser alvo de uma violência física sexual – do 
ponto de vista dos homens que a acossam. Ela não 
é a “desonrada”. Ela é uma vítima da opressão que 
luta para ter direito a ser ouvida numa narrativa 
enervante, pautada por uma investigação em três 
pontos de vista. E, com ela, Ridley, aos 83 anos, 
transborda maturidade, evitando estetizações e 
deixando uma mulher eviscerar seus demónios.

A fotografia de Dariusz Wolski se cobre numa 
mortalha – em uma dinâmica de iluminação 
bruxuleante – que foge do cogito convencional dos 
épicos medievais. Não é uma diversão calcada no que 
houve de perfeito no pretérito e, sim, uma triagem de 
todas as nossas imperfeições de base, em especiais as 
imperfeições morais. Acrescente na conta de esplendor 
desse exercício de sabedoria, baseado na prosa de Eric 
Jager, o mais fascinante trabalho de Ben Affleck desde 
«Hollywoodland», que lhe rendeu a Copa Volpi em 
Veneza, em 2006. Ele é o nobre que alimenta a disputa 
entre Jean e Le Gris, com a cobardia dos tiranos em 
pele de cordeiro e vestes de riqueza. 
RODRIGO FONSECA
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«Aviso Vermelho» conta com dois dos maiores “ímans” de 
audiências no grande ecrã, Dwayne Johnson (já está no 
top 20 dos mais lucrativos de sempre) e Ryan Reynolds, 
numa parceria de luxo com a “mulher-maravilha” Gal 
Gadot. 
Um elenco composto por estrelas que, sem uma narrativa 
de particular interesse, teve a capacidade de ganhar com 
o marketing em torno do filme. Estamos perante uma 
longa-metragem de contrastes que, tal como se esperava, 
tem a crítica especializada e a audiência em polos opostos 
(genericamente falando) no que à avaliação de «Aviso 
Vermelho» diz respeito. Apesar das tímidas avaliações, o 
filme tornou-se o mais visto de sempre na Netflix no dia 
de estreia – sem surpresa, é bom dizer.
Os três ovos de ouro dados a Cleópatra podem ter 
contornos similares com a realidade, mas foram 
inventados pelo argumentista e realizador Rawson 
Marshall Thurber, que teve o seu primeiro êxito no 
cinema com «Trip de Família» (2013). Segundo o filme, 
dois ovos foram encontrados (um está num museu e 
outro na casa de um colecionador) e o terceiro tem sido 
uma incógnita durante séculos. Agora, há um milionário 
preparado para pagar uma fortuna por eles. É este o ponto 
de partida do hilariante confronto entre o agente do FBI 
John Hartley (Dwayne Johnson) e o ladrão de arte Nolan 
Booth (Ryan Reynolds), que envolve a Interpol e uma 

outra ladra de renome, “The Bishop” (Gal Gadot).
Com cenas de ação quase caricaturais, que primam pelo 
aparato ao invés da execução, «Aviso Vermelho» coloca-se 
desde cedo no campo da comédia, muito alicerçado pelo 
“bromance” entre Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Os 
dois protagonistas formam uma dupla improvável que, 
entre obstáculos épicos e internacionais, vão tentando, 
respetivamente, limpar o seu bom nome e encontrar os 
ovos de Cleópatra. Para o seu falhanço muito contribui a 
personagem de Gal Gadot, que parece estar sempre um 
passo à frente dos seus opositores.
Apesar de o argumento não oferecer nada de novo, 
a trama resulta numa ação divertida e bem ritmada, 
onde o mistério se vai desvendando de forma acelerada 
ao espectador – ou assim pensamos. Sem abrandar ou 
quebrar o suspense, o filme opta pelo excesso (na ação e 
na interação) para não aborrecer a audiência e ter sempre 
uma reviravolta à espreita.
Mais uma vez, importa separar a potencial qualidade 
cinematográfica da responsabilidade para com o 
público, no que sobretudo ao mainstream diz respeito: 
fazê-lo passar um bom bocado. Embora não estejamos 
perante um filme impactante, é bom dizer que este 
resulta num momento de divertimento bem conseguido, 
para o qual muito contribui o trio de estrelas à cabeça.
SARA QUELHAS
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Em gestação há cerca de cinco anos, desde que «Elle» 
mobilizou o planeta a partir da singular atuação de 
Isabelle Huppert, «Benedetta» nasceu como uma 
erótica leitura das pesquisas de Judith C. Brown no 
livro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in 
Renaissance Italy”, com foco numa freira milagreira 
e a orientação sexual homoafetiva. Mas esperou-
se um tom épico de alguém que prefere a ironia e a 
desconstrução à solenidade da História: o diretor 
holandês Paul Verhoeven. Ele aqui reestabelece 
vínculos com a indústria francesa, que tem encampado 
o seu projeto de regresso aos holofotes do audiovisual 
após uma ruptura de laços com a Hollywood para a 
qual dirigiu «Total Recall» (1990) e «RoboCop» (1987). 
E, em França, o prestígio autoral QB de que desfruta 
endossa os seus diálogos com o lado B de géneros, 
como as sagas sobre a Era Moderna, revisitadas aqui 
a partir de uma estética que lembra as BDs de Milo 
Manara, na sua maneira de abordar o corpo feminino. 
Em especial o corpo de Virginie Efira. 

No apogeu da sua popularidade e do seu respeito 
entre os críticos, a atriz belga, elogiada por «Sibyl» 
(2019), torce as convenções do maniqueísmo levando 
a sua personagem, Benedetta, a uma fronteira ténue 
entre a ingenuidade e o mau-carácter. Agraciada com 

dons típicos das forças de Deus, essa sacerdotisa cai 
de joelhos diante do desejo por uma colega de hábito, 
a recém-chegada Bartolomea (Daphne Patakia), na 
Toscana dos 1600. A relação entre as duas floresce 
em um momento em que ela ascende na casta da sua 
Igreja, conquistando um poder antes exercido pela 
abadessa Felicita (Charlotte Rampling, em memorável 
desempenho). Esta prefere investigar códigos que 
lhes soam pecaminosos nos olhares entre Benedetta 
e a moça que ela adotou como pupila. Aos poucos, 
uma intriga se arma no âmbito do clero, envolvendo 
um magistrado da fé, Giglioli (Lambert Wilson), 
uma figura fundamental para Verhoeven fazer o que 
de melhor tem produzido desde «Instinto Fatal» 
(1992): retratos do empoderamento e da revanche 
das mulheres contra a opressão sexista. A fotografia 
de Jeanne Lapoirie dá um tom claustrofóbico a essa 
narrativa cujas cores realçam sua sensorialidade.
RODRIGO FONSECA
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A «Casa Gucci» é um projecto paixão de Ridley Scott 
muito por culpa da sua esposa e produtora Giannina 
Facio. Os direitos do livro The House of Gucci: A Sensational 
Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay 
Forden, foram adquiridos em 2001 mas passaram-se 
muitos anos até que Giannina Facio pudesse encontrar os 
argumentistas ideais para a adaptação cinematográfica. 
 
Podemos esperar tudo de Ridley Scott, ele que é 
responsável por algumas das grandes obras de cinema 
dos últimos 40 anos e é também alguém que consegue 
ser rotineiro e desapontar-nos. Neste caso, «Casa Gucci» 
consegue ser um dos marcos da carreira de Ridley Scott, é 
uma obra irrepreensível. Um filme adulto, na abordagem 
formal e na sua humanidade, não trata os espectadores 
como crianças de colo. A narrativa central, perante um 
cenário de intriga familiar, aborda uma intensa relação 
amorosa que é engolida pela ganância, a ambição e o 
ódio gerado pela riqueza absurda de um clã abastado e 
sinónimo de luxo e requinte – a Gucci. 
 
As figuras maiores deste filme são obviamente Lady Gaga 
e Adam Driver que interpretam os protagonistas, Patrizia 
Reggiani (Lady Gaga) e Maurizio Gucci (Adam Driver) 
numa relação que flutua entre o interesse, o amor puro e 
a discórdia gerada pela inveja, o dinheiro e o abandono. 

Lady Gaga que não é um one-hit wonder volta a fazer 
brilhar as luzes da ribalta sobre si. Adam Driver está mais 
discreto por via do seu personagem que é pouco efusivo, 
excepção para quando se assume como um cretino 
(quando o poder lhe sobe à cabeça), aí o actor norte-
americano dá um ar da sua graça.
 
Ridley Scott ambientou os cenários com o pano de fundo 
do glamour, a sub-trama revolve em torno dos conflitos 
familiares e das jogadas de poder, entram em cena 
performances sublimes de Al Pacino, Jared Leto e Jeremy 
Irons. Os três actores deslumbram a audiência com 
interpretações convincentes, é um deleite vê-los a actuar. 
 
O tempo passa a voar neste filme mas isso levou a uma 
imprecisão temporal na narrativa, parece que estamos a 
ver situações de causa e efeito que se passaram num par 
de anos quando na realidade as situações reais estavam 
muito recalcadas e desenrolaram-se durante 25 anos. 
Essa sensação não passa totalmente para o espectador.  
 
«Casa Gucci» é um dos filmes que faltava na colheita de 
2021: cinema adulto, com temas complexos do ponto 
de vista humano e que estão a par do cenário de puro 
deslumbre e de uma realização carregada de charme. 
JORGE PINTO
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Jake Gyllenhaal tem um papel espantoso num dos 
thrillers mais interessantes de 2021. O actor está 
sempre em cena durante 90 minutos non-stop onde 
magnetiza os espectadores deixando-os completamente 
vidrados no ecrã. É uma história muito bem narrada 
e pautada pela precisão da edição e realização. A 
história tem como protagonista Joe (Jake Gyllenhaal), 
desde cedo percebemos que ele é uma bomba relógio 
prestes a explodir, está sobre alta-tensão, é um polícia 
que, impedido de estar nas ruas, está de serviço no 
atendimento de chamadas de emergência em Los 
Angeles num período onde os fogos ameaçam a área 
metropolitana. Uma chamada prende a sua atenção 
quando uma mulher liga e afirma ter sido vítima de um 

rapto tendo deixado os filhos menores sozinhos em casa 
e não contamos mais nada… O filme tem um elenco de 
vozes impressionante como Riley Keough (Emily), Peter 
Sarsgaard (Henry), Ethan Hawke (Sargento Bill Miller) 
e Paul Dano (Matthew Fontenot). O argumentista do 
filme é o Ás Nic Pizzolatto que ficou celebrizado pelo seu 
magnífico american gothic «True Detective». A par de 
Jake Gyllenhaal na criação do ambiente de alta-tensão, 
Pizzolatto foi o responsável da adaptação do argumento 
e filme original «Den Skyldige» que está na base de «O 
Culpado». Há muito tempo que não víamos um filme 
com esta capacidade de fixar o espectador e deixar-nos 
tão ansiosos quanto o protagonista face à resolução de 
um crime em tempo real. JORGE PINTO

O CULPADO

TÍTULO ORIGINAL
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REALIZAÇÃO

Antoine Fuqua
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Na carreira de Liam Neeson há um antes e depois de 
«Busca Implacável» (2008), a sua filmografia divergiu 
a partir desse momento. Nunca esquecendo que no 
passado foi protagonista de filmes incontornáveis 
e papéis dramáticos como «A Lista de Schindler» 
(1993), de Spielberg, ou «Michael Collins» (1996), 
de Neil Jordan. É inegável que o cinema de acção é o 
feudo de Liam Neeson que continua a agraciar-nos 
com a sua presença em personagens duros de roer e 
interpretações que faz com um pé atrás das costas. 
«Um Último Golpe» é um thriller de acção onde Liam 
Neeson interpreta Tom Dolan, um assaltante de 
bancos que não faz vítimas em assaltos no silêncio 
da noite. Quando conhece e se apaixona por Annie 

Wilkins (Kate Walsh) Tom decide abandonar o 
passado criminoso, pretende devolver o dinheiro 
às autoridades e está pronto para cumprir a pena 
quando é traído por agentes corruptos do FBI e tudo 
se complica. O filme tem um elenco secundário 
simpático, com actores como Kate Walsh, Jeffrey 
Donovan, Anthony Ramos e Robert Patrick. É um 
thriller com a garantia de uma sólida interpretação de 
Liam Neeson e companhia com sequências de acção 
onde a presa se transforma num perspicaz caçador. JP

UM ÚLTIMO GOLPE

TÍTULO ORIGINAL
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REALIZAÇÃO
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«O Baile das Loucas» chegou até aos espectadores 
em Portugal através da Amazon Prime Video. É um 
drama vertiginoso desenrolado num sanatório de 
Paris nos anos 1880. Eugénie é uma jovem mulher de 
uma família abastada, deseja investir na sua educação 
a ter um futuro de esposa submissa. Mas ela possui 
um dom único, é capaz de ver e entender os mortos, a 
revelação desse facto aliado ao seu carácter desafiante 
face a normas estabelecidas leva ao seu internamento. 
O filme decorre num cenário dantesco, onde as doentes 
são cobaias humanas e estão à mercê dos caprichos 
de médicos que dizem agir em nome da ciência. É 
um filme muito intenso mas consegue mostrar uma 
luz ao fundo do túnel através da compaixão. A actriz 

francesa Mélanie Laurent («Sacanas sem Lei» (2009) 
de Tarantino), interpretou, escreveu e realizou um 
poderoso drama que encontra esperança no lado 
mais recôndito da existência humana. O argumento 
é baseado no romance homónimo Le bal des foles, de 
Victoria Mas. O filme tem uma interpretação superlativa 
de Lou de Laâge, é um tour de force da talentosa actriz 
francesa. Lou de Laâge encarna uma personagem 
que sofre horrores do ponto vista físico e emocional. 
Nas duas faces desta performance a actriz deixa-nos 
estarrecidos no seu tratado de emancipação feminina e 
o entendimento do sobrenatural. Depois desta actuação 
ficamos crentes perante a existência do divino. JP

O BAILE DAS LOUCAS

TÍTULO ORIGINAL
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REALIZAÇÃO
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Na carreira de Liam Neeson há um antes e depois de 
«Busca Implacável» (2008), a sua filmografia divergiu 
a partir desse momento. Nunca esquecendo que no 
passado foi protagonista de filmes incontornáveis 
e papéis dramáticos como «A Lista de Schindler» 
(1993), de Spielberg, ou «Michael Collins» (1996), 
de Neil Jordan. É inegável que o cinema de acção é o 
feudo de Liam Neeson que continua a agraciar-nos 
com a sua presença em personagens duros de roer e 
interpretações que faz com um pé atrás das costas. 
«Um Último Golpe» é um thriller de acção onde Liam 
Neeson interpreta Tom Dolan, um assaltante de 
bancos que não faz vítimas em assaltos no silêncio 
da noite. Quando conhece e se apaixona por Annie 

Wilkins (Kate Walsh) Tom decide abandonar o 
passado criminoso, pretende devolver o dinheiro 
às autoridades e está pronto para cumprir a pena 
quando é traído por agentes corruptos do FBI e tudo 
se complica. O filme tem um elenco secundário 
simpático, com actores como Kate Walsh, Jeffrey 
Donovan, Anthony Ramos e Robert Patrick. É um 
thriller com a garantia de uma sólida interpretação de 
Liam Neeson e companhia com sequências de acção 
onde a presa se transforma num perspicaz caçador. JP

THE HARDER THEY FALL
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«Night Teeth» aborda uma história onde vampiros e 
gangs coexistem pacificamente em Los Angeles no 
século XXI graças a uma trégua entre as famílias de 
vampiros e os descentes dos gangs. Eis senão quando, 
Victor (Alfie Allen) decide quebrar o pacto utiliza a 
namorada Zoe (Lucy Fry) e a amiga Blaire (Debby Ryan) 
para limpar o sarampo dos chefes da cidade e assumir o 
controlo acabando as tréguas com os humanos. Benny 
(Jorge Lendeborg Jr.), o protagonista da história, é 
irmão do principal obstáculo aos planos de Victor, 
acidentalmente vê-se no meio desta luta. Benny entra 
de cabeça num mundo desconhecido, tenta proteger o 
irmão e pelo meio apaixona-se por Blaire, criando uma 
espécie de Romeo e Julieta por entre uma luta pelo 

poder e o fim da coexistência pacífica na cidade. O filme 
está estilizado, mas as interpretações não forçam a barra 
com um casting de actores atraentes e uma direcção 
de fotografia apelativa. «Night Teeth», da Netflix, foi 
realizado pelo britânico Adam Randall e o argumento 
foi assinado por Brent Dillon. O argumentista, apesar 
de estreante, tem em calha outro projecto da Netflix: 
«Down Under Cover», um filme com Chris Hemsworth, 
Tiffany Haddish e Jason Mamoa. Parece-nos natural 
essa escolha face ao seu trabalho em «Night Teeth», 
onde abordou universos comuns, cruzou «Twilight» 
com «Colateral» e Romeo e Julieta mas de forma 
despretensiosa, divertida e inteligente mas, sobretudo, é 
um filme com a sua própria voz. JP

NIGHT TEETH

TÍTULO ORIGINAL

Night Teeth

REALIZAÇÃO
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