




METROPOLIS

A produção cinematografia desde a sua era pioneira até aos nossos dias 

atravessou inúmeras mutações e debates existenciais. A constante metamorfose 

de uma arte que é a paixão das nossas vidas levou-nos a pensar nos últimos 

anos sobre o day after. Os editores e os colaboradores da METROPOLIS no 

passado discordaram e debateram diferentes posições no paradigma streaming/

salas de exibição mas sempre concordaram que o cinema só poderia sair por 

cima. Ser reacionário era perder metade da diversão perante uma realidade 

que se afirmava como uma certeza e que se agigantou aos espectadores por 

via da pandemia e o fecho das salas. É evidente que terão de haver ajustes nas 

salas de cinema com o número de estreias a normalizarem após anos em que se 

atropelavam e o streaming que necessita de maior curadoria face ao algoritmo. 

A NOS Audiovisuais também mostrou uma possibilidade de coexistência em 

Portugal entre a Netflix e a exibição antecipada em sala com duas estreias 

em 2021. Esperamos que não seja experiência única. Há muitos e bons filmes 

em streaming que merecem o grande ecrã e certamente terão o abraço dos 

espectadores no interior de uma sala de cinema, parece-nos um modelo para 

o futuro.

A METROPOLIS, em Dezembro, teve a oportunidade de assistir ao showcase da 

Disney em Portugal, apercebemos do domínio junto do público e a multiplicidade 

de escolhas dadas aos espectadores do estúdio do rato Mickey. É impressionante 

a transversalidade entre as salas, o streaming mais eclético da Disney+ (foi lá que 

vi o melhor documentário de 2021 «Summer of Soul» de Questlove) e a televisão 

com as séries da FOX a não darem hipótese à concorrência em termos de 

audiências. A Disney é um estúdio com uma força nunca antes vista e tem dado 

sinais de não sobrestimar os espectadores com as suas diferentes labels, veja-

se as escolhas de Chloé Zhao em «Eternos», Cate Shortland em «Viúva Negra», 

Michael Waldron em «Loki» e Jac Schaeffer em «WandaVision» tudo criações 

com marca e personalidade dos seus autores. Como diria a afirmação milenar 

popularizada pelo universo do Homem-Aranha “With great power comes great 

responsibility”.
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NIGHTMARE ALLEY

BALANÇO 2021

GRITOS

Como é nossa tradição, a equipa da revista METROPOLIS elege o seu Filme do Ano, apresenta os 
destaques de actriz, actor e realização e apresenta os top individuais e a visão daqueles que trazem 
até aos nossos leitores a sua paixão pelo cinema.

«Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas» é o aguardado filme do visionário Guillermo del Toro, um 
remake que já estava na calha há largos anos.

A aclamada saga que reinventou o terror regressa aos ecrãs para impressionar uma nova geração de 
espectadores mas à boleia do novo lançamento vêm os heróis do passado...

NOMADLAND - SOBREVIVER NA AMÉRICA
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c r ó n i c a

Olhar para 2022 e sonhar 
com David Fincher. O homem 
volta aos serial killers e traz 
consigo o lisboeta Michael 
Fassbender. Este ano que 
está aí aponta-nos muitas 
paisagens e possibilidades 
de cinema. Um ano que pode 

e vai ser fulcral para a liberdade dos autores na 
América e onde talvez se decida o futuro próximo 
do cinema de qualidade nas salas, antes que 
fique tudo para o mealheiro das plataformas.

Apontando ainda para o cabaz do que vai estrear, 
na prioridade das minhas ansiedades está 
também o novo de Brady Corbet, «The Brutalist», 
a arquitectura sonhada num elenco de sonho que 
inclui Sebastian Stan, Stacy Martin e Vanessa 
Kirby; e «Babylon», de Damien Chazelle, o último 
hurra do período mudo de Hollywood: tem Brad 
Pitt e Olivia Wilde. Estou lá. Mas também quero 
estar em «The Fabelmans», onde Steven Spielberg 
filma a sua infância. Agora, depois disto, não 

vale a pena sermos teimosos e pensar que ele é 
um eterno puto com o tal problema de Peter Pan.

Luca Guadagino também deve ter um bom ano, 
pois deve. Em «Bones and All» filma uma mulher 
à fora da sociedade e convoca atores como Mark 
Rylance, Timothé Chalamet e Taylor Russell. 
Um luxo, mas nada que se compare a «Asteroid 
City», que tem Margot Robbie, Tom Hanks, 
Scarlett Johansson, Bill Murray, Matt Dillon e 
Tilda Swinton, é o tal projeto espanhol de Wes 
Anderson. Como se percebe, no lado coral está 
o ganho. E a propósito de Tilda, vamos vê.la 
em dois filmes de Joanna Hogg. «The Souvenir 
Part 2», belíssimo- esse já vi- e «The Eternal 
Daughter», projeto com o carimbo “labour of 
love”.

O cinema anglo-saxónico está com nomes 
sonantes para 2022 e ainda nem consegui meter 
neste tubo dos prometidos os últimos de David 
O. Russell, Robert Eggers, David Cronenberg e 
George Miller.

O QUE JÁ É IMPERDÍvEL
PARA O FINAL DO ANO

CINETENDINHA
RUI PEDRO TENDINHA
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Laureado com o troféu 
Redentor de melhor direção 
no Festival do Rio 2021 (ex 
aequo com «Medusa»), a aula 
de narrativa intimista «A 
Viagem de Pedro», guiada pela 
realizadora Laís Bodanzky, é 
uma reinvenção simbólica de 

Dom Pedro I (1798-1834) pelo cinema. 

O líder político que deu o Grito da Independência 
é reinventado na longa-metragem paulista que 
abriu o Fest Aruanda, em dezembro, na Paraíba, 
e vem circulando por múltiplas mostras com uma 
adesão fortíssima da crítica. É o trabalho de plena 
maturidade da sua diretora no seu périplo autoral 
pelas telas, que zarpa, pela praia das longas, a partir 
de «Bicho de 7 Cabeças», em 2000. Até então, o seu 
exercício pelas veredas de diretora-autora de maior 
graça e de maior consagração era «Como Nossos 
Pais», que inaugurou a mostra Panorama da Berlinale 
2017. Esse périplo é demarcado por três vértices 
temáticos essenciais: a) tumultos da juventude; b) 
rearranjos familiares; c) a nostalgia, num sentimento 
de pertença a objetos e desejos que têm o seu prazo 
de validade finalizado. Os três acossam, espremem e 
oprimem Pedro I. Ele é vivido por um Cauã Reymond 
passado num picador de carne, mais ou menos como 
o Gérard Depardieu de «O Caso Danton» (1983), 
de Andrzej Wajda (1926–2016) – longa que mais e 
melhor estabelece parentesco com o novo trabalho 
de Laís. Ambos são contos da Política, derivados de 
um projeto de liberdade.

Cauã compõe um Pedro I emasculado, alquebrado, 
impotente, sem dignidade, maculado por uma 
derrota no xadrez da governação do pacto colonial, 
mesmo na consolidação do Brasil como Império. Essa 

construção fina de personagem garante ao filme um 
clima de anti-épico, qual havia no «Danton» de Wajda; 
qual há em «Zama» (2017), da argentina Lucrecia 
Martel, com o qual o filme de Bodanzky também se 
assemelha. Não é “filme de História” e, sim, um filme 
com a História, diferente de um «Independência ou 
Morte» (1972), fenómeno de bilheteria do cinema 
brasileiro (nos tempos cruéis da ditadura militar local, 
datada de 1964 a 1985), em que Tarcísio Meira (1935-
2021) representava Pedro de Alcântara Francisco 
Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael 
Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de 
Bragança e Bourbon na raia do heroísmo.

No argumento escrito por Laís (o IMDB destaca Luiz 
Bolognesi e Laura Malin como seus parceiros de 
escrita), estamos em 1831, durante uma travessia 
do Atlântico, numa fragata inglesa rumo à Europa. 
Ali, Pedro busca forças físicas e emocionais para 
enfrentar o seu irmão, Dom Miguel (Isac Graça), que 
usurpou o seu reino em Portugal. Pedro vê-se doente 
e inseguro, massacrado por dilemas morais. Ele entra 
na embarcação em busca de um lugar, de uma pátria, 
de si mesmo, numa engenharia dramatúrgica de 
introspeção. Vai ser ajudado por um tripulante que 
conhece a força dos orixás, interpretado por Sérgio 
Laurentino, que recebeu o Redentor de melhor Ator 
Coadjuvante no fim do Festival do Rio por sua retidão 
em cena. Mas há pouco que seu personagem que 
possa fazer em prol de Pedro, que traiu-se a si mesmo 
em sua soberba.  
Por isso, a aventura dessa “viagem” não se dá sobre 
as ondas e, sim, na cabeça de Pedro, no conflito com 
o seu fracasso como estadista, na certeza de que lhe 
faltou um projeto de país. Um projeto que fosse maior 
do que a Coroa Portuguesa. A fotografia de Pedro J. 
Márquez é um primor no domínio dos códigos do 
chiaroscuro, da sombra.

LAÍS BODANZKY, 
A JOIA DA COROA

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA
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c r ó n i c a

Tragédia tornou-se um 
termo órfão da sua definição 
original. Hoje vulgarizado, 
em modos empregue sem o 
devido rigor quanto ao seu 
significado. Sinceramente, 
gosto, e muito, dessa 
palavra. Tragédia é de uso 

duplamente interpretativo que se concentra 
realmente na linha ténue que separa o 
dramático do cómico, isto em consoante à óptica 
de cada um. Recordo dois eventos recentes que 
me fizeram “penetrar” na natureza dessa e dita 
“Tragédia”. A primeira, uma apresentação de 
António-Pedro Vasconcelos à sua restaurada 
longa-metragem inaugural – «Perdido por 
Cem» (1972) – na Cinemateca de Lisboa 
(editado em DVD com apoio da Academia 
Portuguesa), o qual desvendava pormenores 
sobre a rodagem e produção do filme, tendo 
mencionado a procura dos atores e referindo 
que os melhores da época encontravam-se na 
comédia. “Se fazem comédia, fazem tudo”. O 
segundo evento, foi a estreia de «Não Olhem 
Para Cima» de Adam McKay, na Netflix, cujo 
visionamento foi acompanhado por risos da 
minha parte com um olhar reprovador da 
pessoa ao meu lado. “Isto não tem graça, aliás 
toda esta situação é demasiado dramática”. 
Não há relacionado com nenhuma destes 
retalhos, mas é aqui que entra a Tragédia 
na sua formidável natureza, a capacidade 

de criar uma ilusão sensorial do nosso riso 
com a nossa capacidade empatia perante 
situações limites, e foi com esta “bagagem” 
que decidi revisitar um “velho amigo”, Charles 
Chaplin. Ao rever «O Garoto de Charlot», por 
exemplo, senti-me incomodado com o meu 
próprio riso, aquelas narrativas mirabolantes 
do vagabundo optimista e engenhoso com 
uma criança, abandonada devemos salientar, 
ao seu cuidado, é uma pura tragédia. Ora, 
se Chaplin e o seu alter-ego conseguiram 
amenizar o tom daquele conto malgrado com 
o seu slapstick característico ou a ternura com 
que depositava nos tais pontos-chave, a sua 
condição miserabilista e a sorte infortunada 
daquele “garoto” (os primeiros minutos do 
filme centram no trágico destino desse co-
protagonista enquanto bebé, renegado pela 
mãe, deixado à sua mercê num automóvel, 
posteriormente roubado por dois larápios que o 
despacham com uma frieza animalesca e mais 
tarde encontrado pelo nosso protagonista, 
inicialmente desprezando o rebento). É quase 
como um cruel Dickens, um ensaio ao farrapo 
humano que esta sociedade, competitiva, 
desumana e fechada, se exibe. Mas Chaplin 
sabia perfeitamente disso, aliás, possivelmente 
foi das figuras mais astutas do Cinema, e mais 
que tudo, soube empregar que do trágico à 
comédia é só um passo de distância. «O Garoto 
de Charlot» é um exemplo perfeito de tragédia, 
o riso e o choro são vizinhos harmoniosos. 

 A TRAGÉDIA, DIZ-ME TU

OZU DE JADE
HUGO GOMES
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TOP10
TIAGO ALvES

1. Nomadland - Sobreviver na 
América   
(Chloé Zhao) 
2. Licorice Pizza
(Paul Thomas Anderson) 
3. A Metamorfose dos Pássaros
(Catarina Vasconcelos) 
4. A Voz Humana 
(Pedro Almodóvar) 
5. Duna
(Denis Villeneuve) 
6. O Poder do Cão  
(Jane Campion) 
7. Caros Camaradas!
(Andrey Konchalovskiy) 
8. The Card Counter: O Jogador
(Paul Schrader) 
9. Nova Ordem
(Michel Franco)  
10. Colectiv - Um Caso de 
Corrupção
(Alexander Nanau)

TOP10
JORGE PINTO

1. Mais uma Rodada 
(Thomas Vinterberg) 
2. Poder do Cão   
(Jane Campion) 
3. Dune
(Denis Villeneuve) 
4. O Pai
(Florian Zeller) 
5. 007: Sem Tempo Para Morrer
(Cary Joji Fukunaga)  
6. Summer of Soul
(Questlove) 
7. First Cow – A Primeira Vaca da 
América  
(Kelly Reichardt) 
8. A Mão de Deus
(Paolo Sorrentino) 
9. Ninguém 
(Ilya Naishuller)  
10.  Um Lugar Silencioso 2 
(John Krasinski)
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TIAGO ALVES

TIAGO ALvES 
vISÕES 2021

O ano que passou ficou marcado pela recuperação 
de público nas salas de cinema e os números oficiais 
validados pelo ICA, Instituto de Cinema e Audiovisual, 
confirmaram um acréscimo de 5,4 milhões de 
espectadores, o que se traduziu numa subida homóloga 
de 43,8% (comparando com 2020).

Recorde-se que no primeiro ano de pandemia as salas 
fecharam em meados de março e permaneceram 
encerradas em abril e maio, tendo funcionado com 
limitações nos restantes meses. Algo semelhante 
também aconteceu em 2021, durante o primeiro 
trimestre, mas a partir de abril , com maior ou menor 
restrição, as salas de cinema exibiram regularmente.

Ainda assim, esta recuperação não permitiu regressar 
aos valores de 2019, o ano anterior à pandemia, porque 
o volume de bilhetes vendidos em 2021 ainda ficou dois 
terços abaixo do que seria normal. O filme mais visto do 
ano em Portugal, «Homem-Aranha: Sem Volta a Casa», 

e a produção portuguesa mais popular, «Bem Bom», não 
constam das escolhas da equipa da METROPOLIS que 
apresentamos nesta primeira edição de 2022.

A retoma nas salas começou em abril, coincidindo com a 
entrega dos Óscares, e a primeira grande estreia do ano 
foi «Nomadland», o filme que elegemos como o melhor 
de 2021.  Olhando para as escolhas que fazemos vale 
a pena valorizar a presença de «A Metamorfose dos 
Pássaros», que foi o terceiro filme português mais visto 
do ano e a produção nacional que obteve a melhor média 
de espectadores por sessão.

As escolhas finais valorizam o realizador Pedro 
Almodóvar, o único que surge com dois filmes, a longa-
metragem «Mães Paralelas» e a curta-metragem «A Voz 
Humana». Note-se que entre os 50 filmes escolhidos 
neste balanço [lista total no site METROPOLIS] como os 
melhores do ano apenas surgem três que estrearam em 
plataforma e não foram exibidos em sala de cinema.

MAIS UMA RODADA 
THOMAS vINTERBERG
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TOP10
SARA AFONSO

1. Nomadland - Sobreviver na 
América 
(Chloé Zhao) 
2. O Poder do Cão
(Jane Campion) 
3. A Mão de Deus
(Paolo Sorrentino) 
4. Minari
(Lee Isaac Chung)  
5. A Metamorfose dos Pássaros
(Catarina Vasconcelos) 
6. Mais Uma Rodada
(Thomas Vinterberg) 
7. Annette
(Leos Carax)  
8.  Spencer 
(Pablo Larraín) 
9. Mães Paralelas
(Pedro Almodóvar)  
10. Uma Paixão Simples
(Danielle Arbid)
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A MÃO DE DEUS 
PAOLO SORRENTINO

SARA AFONSO
vISÕES 2021

É quase impossível traçar um balanço de ano sem mencionar a repercussão 
que a pandemia causada pela Covid-19 teve em todos os setores de 
atividade e, naturalmente, no segmento do audiovisual. Apesar de tudo, e 
relativamente ao primeiro ano da pandemia (2020), este ano (2021) revelou 
algumas melhorias, registando um aumento significativo da audiência e 
da receita bruta, na ordem dos 43,8% e 48%, respetivamente. Assim, olhar 
para os números das salas de cinema em 2021 traz um pequeno fôlego de ar 
na recuperação, com o mês de fevereiro a registar zero espectadores em sala 
e apenas 345 espectadores no mês de março, ao contrário de 2020, em que 
abril e maio foram os meses das salas fechadas ao público. 
 
Em Portugal, o filme mais visto em 2021 foi a despedida de Daniel Craig no 
papel do agente mais famoso de sempre: «007: Sem Tempo Para Morrer», com 
435 mil espectadores. Na produção nacional – este ano com apenas 52 filmes 
produzidos – é o filme «Bom Bom», de Patrícia Sequeira, que leva o troféu, 
com 88 mil espectadores. 
 
Números à parte, a verdade é que todos nós passámos, neste período, por 
mudanças significativas. Transformações de vida, saúde, crenças, ideais, 
enfim, um sem número de aspetos que fazem parte de nós enquanto seres 
humanos e membros de um planeta e de uma humanidade à beira de um 
colapso de valores. A realidade tornou-se demasiado “real”, crua, com pouco 

METROPOLIS FEVEREIRO 2022
MELHORES2021



MINARI 
LEE ISAAC CHUNG

espaço para o glamour ou apelo ao sonho de outrora, e o 
cinema também teve de se adaptar. As estrelas deixaram 
de ter o palco da red carpet, agradeceram prémios de forma 
virtual, tornaram-se mais “humanos” através das redes 
sociais. Passaram a mostrar os seus dotes culinários e 
animais de estimação, falaram das suas emoções durante 
confinamentos, revelaram as suas fragilidades, elogiaram a 
família e apresentaram-se, muitas vezes, sem filtros. Novos 
escândalos da indústria vieram à tona, os Globos de Ouro 
deixaram de ter lugar enquanto evento físico, as plataformas 
de streaming assumiram novamente as premières dos 
grandes filmes e os estúdios tentaram soluções de estreias 
duplas (em streaming e em sala) para não perderem receitas 
de bilheteira. 
 
Mas para o cinema, assim como para a vida, é necessário 
colocar os óculos de realidade positiva e urge destacarem-
se obras que primam pela sua excelência e que nos fazem 
regressar à bolha de salvação que o cinema pode ser 
num contexto quase apocalíptico. «A Metamorfose dos 
Pássaros», de Catarina Vasconcelos, é um desses casos. A 
criatividade da edição, a estética revigorada e a subtileza 
do texto remetem-nos para a beleza criativa do cinema. 
Já «A Mão de Deus», de Paolo Sorrentino, refresca-nos 

a alma com uma viagem ao clássico, com a suavidade e 
tradição por vezes surrealista do cinema italiano. Com «O 
Poder do Cão» dá-se o regresso de Jane Campion, num 
exercício claro de dimensão extrassensorial, com paisagens 
magnânimas, um argumento com os ingredientes mais 
caros e um convite à observação e calma para deixar o 
filme criar o seu espaço. «Nomadland – Sobreviver na 
América» dispensa apresentações sobre o excelente trabalho 
de Frances McDormand e para a realização de Chloé 
Zhao, já reconhecidas pelos principais prémios. Como 
respondeu Adam Driver, sobre o filme de Leos Carax que 
o próprio protagoniza, «Anette» é sobre imaginação e a 
natureza da performance. E assim é e assim será o cinema, 
independentemente de contexto pandémico, dos escândalos 
das estrelas ou da emergência dos números. A arte e a 
criatividade são vetores de uma sociedade que não se pode 
dar ao luxo de os perder, mas são, acima de tudo, nutrientes 
essenciais para almas que se alimentam do cinema. Nesse 
sentido, resta-me deixar um agradecimento especial a todos 
os que continuam a contribuir para essa arte, apesar de 
todos os contextos, a todos os que colocam a sua imaginação 
e mestria ao serviço do público, e a todos que partilham o 
seu talento e propósito, oferecendo-nos um bilhete dourado 
para a melhor das viagens. Obrigada!
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TOP10
SÉRGIO ALvES

1. O Poder do Cão
(Jane Campion) 
2. Mães Paralelas
(Pedro Almodóvar) 
3. The Card Counter: O Jogador
(Paul Schrader) 
4. Três Andares
(Nanni Moretti)  
5. Undine
(Christian Petzold) 
6. Caros Camaradas
(Andrei Konchalovsky) 
7. A Metamorfose dos Pássaros
(Catarina Vasconcelos)  
8.  The Summer of Soul   
(Ahmir “Questlove” Thompson) 
9. Duna
(Denis Villeneuve)  
10. Não Olhem para Cima
(Adam Mckay)
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O PODER DO CÃO 
JANE CAMPION

SÉRGIO ALvES
vISÕES 2021

2021 foi um ano muito difícil para o cinema. A pandemia e as suas 
consequências para a indústria foram tremendas. Cinemas fechados 
durantes meses a fio, estreias adiadas, espetadores fechados em casa, 
exibidores sem receitas, distribuidores a terem de optar pelas plataformas 
de streaming, produtores e equipas de rodagem sem trabalhar…, todavia, 
a meio do ano, o cenário sombrio dos meses iniciais foi desanuviando. 
O cinema resistiu! Ao longo de décadas e décadas da sua longa história, 
a nossa arte de eleição foi resistindo, primeiro à rutura da passagem do 
mudo para o cinema sonoro e a meio do século XX aguentou, com firmeza e 
inovação técnica, a competição da recém-criada televisão. Vieram, depois, 
os anos 1980 e o aparecimento do Home Vídeo com os hábitos dos públicos 
de sala a transformarem-se. Mas, a experiência única de “ir ao cinema” 
continuou a arrastar gerações para a sala escura. E o cinema continuou 
vivo! Virámos para o novo milénio, os desafios tornaram-se gigantescos. 
O advento do digital, com a expansão e democratização da internet e da 
partilha de filmes representou um duríssimo teste à “Sétima Arte”. Apesar 
de isso, nos anos que se seguiram, nasceram filmes de qualidade, produções 
que galvanizaram milhões, atores e atrizes talentosos, histórias originais e 
realizadores surpreendentes com registos ousados e refrescantes. 
O resto da história já todos conhecem: Amazon, HBO, Netflix, Apple TV, 
Filmin são agora os principais distribuidores e produtores de conteúdos 
audiovisuais, como hoje se gosta de dizer, e o cinema continua e continuará 
sempre a existir! Apesar de muitos já lhe terem decretado a “morte”, o 
cinema viverá!
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TOP10
HUGO GOMES

1. Gunda 
(Viktor Kossakovsky) 
2. Mais uma Rodada
(Thomas Vinterberg) 
3. Undine
(Christian Petzold) 
4. O Movimento das Coisas
(Manuela Serra)  
5. Titane
(Julia Ducournau) 
6. Nomadland
(Chloé Zhao) 
7. A Voz Humana  
(Pedro Almodóvar)  
8.  Má Sorte no Sexo ou Porno 
Acidental 
(Radu Jude) 
9. As Coisas que Dizemos, As 
Coisas que Fazemos
(Emmanuel Mouret)  
10. Compartimento Número 6
(Juho Kousmanen)

TITANE 
JULIA DUCOURNAU

HUGO GOMES
vISÕES 2021

Depois de um ano em que tememos pelo estado de saúde do Cinema, seja 
a “instituição”, seja arquitetonicamente as salas, chegamos a 2021 com as 
réplicas de um terramoto que se deu pelo nome de COVID19, com alguma 
inquietude e insegurança. O que sucedeu, foram ecos e ecos dessa crise, 
desde festivais que migraram para o virtual (ou somente misto), ou estreias 
“forçadas” a ocupar lugar de destaque nas plataformas de streaming ou 
(falhadas devemos aplicar) manobras de estreia simultânea. Apesar disso, 
o Cinema vingou, tornou-se resiliente (palavra em voga) e se esforçou para, 
novamente, ser um centro cultural. O imediatismo, talvez tenha sido a 
arma escolhida para algumas dessas obras, muitos que se esconderam na 
contemporaneidade e fizeram do nosso panorama um espectáculo ácido 
e cru («Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental», «Não Olhem Para Cima»), 
outros tentaram cultivar nostalgia como seu “isco”, enquanto que outros 
mantiveram-se iguais a si próprios, no que refere a (re)citar o seu Cinema.
Na minha lista, envolvendo estreias portuguesas e sem streaming à vista 
(não por fanfarrice, mas por coincidência), o Cinema brilha pela sua 
simplicidade animalesca («Gunda»), rumo à (re)descoberta («O Movimento 
das Coisas», «Compartimento Número 6») ou explorando novos campos 
identitários («Titane», «Mais uma Rodada», «Undine»). É um cinema 
resistente capaz de sarar as suas feridas e de restaurar para os novos 
tempos, ou diríamos melhor, para a modernidade. Assim, basta a nossa fé 
para que tal arte mantenha-se viva, segura perante as incertezas ao seu 
redor, e atenciosa para com novas linguagens e novos movimentos. Não foi 
desta que o Cinema Morreu, como diria o outro: "It 's alive and kicking”.
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TOP10
RUI PEDRO TENDINHA

1. Titane 
(Julia Ducournau) 
2. Spencer
(Pablo Larraín) 
3. Annette
(Leos Carax) 
4. Mais Uma Rodada
(Thomas Vinterberg)  
5. Minari
(Lee Isaac Chung) 
6. Nunca Raramente às Vezes 
Sempre
(Eliza Hittman) 
7. West Side Story
(Steven Spielberg)  
8.  Cry Macho   
(Clint Eastwood) 
9. 007 - Sem Tempo Para 
Morrer
(Cary Fukunaga)  
10. O Movimento das Coisas
(Manuela Serra)
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ANNETTE 
LEOS CARAX

RUI PEDRO TENDINHA
vISÕES 2021

Que ano cheio de contradições. Que ano repleto de variedade...
Vi filmes que me encheram as medidas, deparei-me com muita 
desilusões e senti que há no cinema de autor uma vontade de 
muitos cineastas em negociar um rastilho de algo de novo. Ver 
filmes com máscara não faz bem à saúde mas é a condição para 
estarmos perto da religião cinema. E mascarado a rigor percebi 
que o mundo pode ainda não estar preparado para um filme como 
«Titane», apenas alguma crítica francesa e o júri de Cannes estão... 
Não é que fique magoado pelo fracasso comercial da Palma de 
Ouro em Portugal, mas é uma prova de que o cinema que foge 
das famílias do que está estabelecido paga a factura de uma certa 
crítica nacional.
 
O que sei é que desta vez gostava que o top tivesse mais lugares. 
Gostava que coubessem os novos de P.T. Anderson, Emmanuel 
Mouret, Wes Anderson, Paul Schrader, Ozon e até os consensuais 
«Quo Vadis, Aida?» , «A Metamorfose dos Pássaros» e «As Irmãs 
Macaluso». Com algum esforço, também cabia O Último Duelo, o 
melhor dos dois últimos Ridley Scott.
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SPENCER 
PABLO LARRAÍN

E se há pouco falei de desilusões, a minha maior 
tristeza foi não ter ficado esmagado com Uma Miúda 
Potencial- gostava de ter gostado. Nas deceções 
cabem ainda os últimos de Edgar Wright, Jane 
Campion, Mia Hansen-Love, Jason Reitman e do tão 
talentoso David Lowery. Mas os verdadeiros ódios 
de estimação foram coisas como um certo «Fátima»; 
«Flag Day» e o segundo Venom, esse sim o pior 
blockbuster do ano, esqueçam lá «Eternals»...
 
Palavra ainda para o cinema português, não foi um 
ano bom mas teve dois filmes na ordem do espanto: 
duas obras de duas cineastas nacionais: uma em 
estado de hibernação, Manuela Serra que acabou «O 
Movimento das Coisas» nos anos 1980 e só este ano 
viu o filme no circuito das salas; a outra, Catarina 
Vasconcelos, autora do filme português mais 
premiado lá fora dos últimos anos, «A Metamorfose 
dos Pássaros», poema de cinema telúrico. Dois filmes 

no feminino que se entranharam e fizeram o 
ano do cinema do real, mas a própria Maureen 
Fazendeiro, co-autora com Miguel Gomes de 
«Os Diários de Otsoga», também é um dos 
nomes com o qual podemos cada vez mais 
contar. Mas do cinema americano, era bom 
saudar o que de Park City nos trouxe. Afinal, o 
Festival Sundance ainda mexe, basta perceber a 
proveniência de «Minari», de Lee Isaac Chung e 
«Nunca Raramente às Vezes Sempre», de Eliza 
Hittman, dois cineastas com os quais é possível 
colocar a mão no fogo.
 
Vamos apenas que rezar que neste novo ano não 
estejamos tão dependentes dos acontecimentos 
do MCU. O cinema americano popular tem de 
sair dessa zona de conforto...E era bom que o 
cinema do real europeu e asiático fizesse sair da 
caixa novas respirações.
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TOP10
TATIANA HENRIQUES

1. Nomadland - Sobreviver na 
América
(Chloé Zhao) 
2. Pieces of a Woman
(Kornél Mundruczó) 
3. Uma Miúda Com Potencial
(Emerald Fennell) 
4. Mães Paralelas
(Pedro Almodóvar)  
5. 007: Sem Tempo Para Morrer
(Cary Joji Fukunaga) 
6. Crónicas de França...
(Wes Anderson) 
7. Homem-Aranha: Sem Volta 
a Casa
(Jon Watts)  
8.  A Ilha de Bergman   
(Mia Hansen-Løve) 
9. O Esquadrão Suicida
(James Gunn)  
10. Eternos
(Chloé Zhao)
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FIRST COW - A PRIMEIRA vACA DA AMÉRICA 
KELLY REICHARDT

TATIANA HENRIQUES
vISÕES 2021

2021 foi, ainda, um ano em que nos vimos obrigados a viver em pandemia, 
com tudo o que isso implica. Fruto ou não disso, este ano de Cinema 
foi morno, com alguns filmes de relevo, mas com poucas surpresas que 
ficarão para mais tarde recordar. «Nomadland - Sobreviver na América» 
é uma dessas obras marcantes, num filme assinado por uma realizadora 
em estado de graça, Chloé Zhao, e protagonizado por uma atriz que 
já histórica, Frances McDormand. A maior representação feminina é 
também algo cada vez mais patente - e ainda bem. As diferentes nuances 
dessa mesma representação ofereceram-nos filmes muito diferentes entre 
si, mas que deixaram a sua marca, como «Pieces of a Woman», «Uma 
Miúda com Potencial» ou «Mães Paralelas». De referir também a despedida 
de Daniel Craig como James Bond em «007: Sem Tempo Para Morrer», 
num final arguto deste ciclo do agente secreto britânico. Os filmes de 
super-heróis continuam a destacar-se no panorama cinematográfico, 
sendo que começa a notar-se novas formas de abordar o tema, como é 
exemplo «Eternals». O Cinema ressentiu-se, de facto, neste ano menos 
memorável, com as salas de cinema a deixarem de ser o palco principal e o 
streaming a ganhar um papel mais preponderante, agudizando a tendência 
que já se fazia sentir mesmo antes da pandemia, numa época de apogeu 
das séries, com algumas das melhores produções da década. Todavia, ver 
um filme numa sala escura foi e continuará sempre a ser uma experiência 
única, sobretudo quando visionamos uma obra que nos impressiona, 
emociona ou faz pensar - tal como aconteceu com algumas das obras deste 
ano que passou. 
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TOP10
SARA QUELHAS

1. Nomadland – Sobreviver na 
América 
(Chloé Zhao) 
2. Não Olhem para Cima 
(Adam McKay) 
3. Duna
(Denis Villeneuve) 
4. O Pai
(Florian Zeller)  
5. Viúva Negra
(Cate Shortland) 
6. Encanto
(Jared Bush, Byron Howard) 
7. Ao Ritmo de Washington 
Heights  
(Jon M. Chu)  
8. Free Guy: Herói Improvável 
(Shawn Levy) 
9. O Canto do Cisne
(Benjamin Cleary)  
10. tick, tick... BOOM!
(Lin-Manuel Miranda)

CRÓNICAS DE FRANÇA DO LIBERTY, KANSAS EvENING SUN 
WES ANDERSON

SARA QUELHAS
vISÕES 2021

Os dois últimos anos foram atípicos. Foram muitas as áreas afetadas pela 
pandemia de Covid-19, entre as quais o cinema, com paragens constantes ou 
regras apertadas. Além disso, tendo em conta que houve filmes com estreias 
adiadas, há várias escolhas do meu top 10 de 2021 que deveriam ter estreado 
em 2020. É um cinema à imagem dos tempos que vivemos: condicionado por 
variáveis inesperadas e imprevisíveis. E não sabemos até quando.

«Nomadland – Sobreviver na América» é um filme que conversa muito bem 
com a realidade que temos experienciado. O desgaste de recursos, a vida no 
limbo, a solidão acompanhada nas dificuldades. Um loop social que é repetido 
sobretudo em períodos de grande crise, e que ilustra uma forma alternativa 
(por escolha ou obrigação) de encarar a necessidade de sobrevivência.
O mesmo se poderá dizer de «Não Olhem para Cima», uma longa-metragem 
nada consensual sobre o impacto do populismo, das redes sociais e do 
poderio económico na reação aos grandes problemas da atualidade, como 
o aquecimento global. Apesar de não ter sido feito como reação à Covid-19, 
há vários pontos que parecem comunicar diretamente com a pandemia em 
geral, e a forma como foi gerida em particular.

Mas o espectro do cinema é muito vasto. A sétima arte é também 
divertimento e distração, é exagero e detalhe, verdade e a sua negação. É um 
sem fim de coisas e sensações que, naturalmente, não cabe num top limitado 
a 10 escolhas; onde por muita objetividade que se procure há sempre uma 
forte subjetividade.
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TOP10
RODRIGO FONSECA

1. Titane 
(Julia Ducournau) 
2. Licorice Pizza
(Paul Thomas Anderson) 
3. A Mão de Deus
(Paolo Sorrentino) 
4. O Último Duelo
(Ridley Scott)  
5. O Esquadrão Suicida
(James Gunn) 
6. Mais uma Rodada
(Thomas Vinterberg) 
7. Um Homem Furioso
(Guy Ritchie)  
8.  Má Sorte no Sexo ou Porno 
Acidental   
(Radu Jude) 
9. Homem-Aranha: Sem Volta 
a Casa
(Jon Watts)  
10. A Noite dos Reis
(Philippe Lacôte)
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DUNE 
DENIS vILLENEUvE

RODRIGO FONSECA
vISÕES 2021

Usa-se, no Brasil, uma expressão conhecida como “o enterro dos 
ossos” para se referir ao rescaldo de uma festa. De uma certa forma, 
o início cinematográfico de 2021 serviu como um “enterro dos 
ossos” para o que o audiovisual de 2020 não teve chance de viver, 
alquebrado pela pandemia. Ok... foi um ano de esplendor para o 
género, com a vitória de «Titane» em Cannes; com o sucesso do 
terror autoral («Maligno», de James Wan); com a consagração do 
politicamente incorreto (o memorável «Um Homem Furioso», de 
Guy Ritchie, com Jason Statham em seu apogeu); e com a fenomenal 
bilheteria do novo Homem-Aranha a salvar a praça. Mas o momento 
de conexão entre 20 e 21 se deu a partir da visibilidade mediática 
oferecida às longas que a covid-19, na sua etapa inicial de contágio, 
atrapalhou. Foi esse o caso de «O Começo» («Dasatskisi»), de Dea 
Kulumbegashvili, egresso da Geórgia e mundialmente aclamado a 
partir de San Sebastián. No Brasil, a produção estreou na MUBI, 
uma plataforma digital de curadoria humanizada e, lá, explodiu no 
gosto do público.
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COLECTIv - UM CASO DE CORRUPÇÃO 
ALEXANDER NANAU

Realizado há quase sete décadas do norte da Espanha, 
Donostia coroou esta estreante em longas com quatro 
prémios, inclusive o de direção, pela sua potente 
maneira de narrar a intolerância religiosa contra um 
grupo de Testemunhas de Jeová numa das antigas 
repúblicas da URSS, na qual a violência contra a fé 
alheia encobre um sexismo devastador. Destaque para 
a atriz Ia Sukhitashvili no papel de uma ex-estrela 
dos palcos que decidiu se casar com um pastor.

Aos 36 anos, Dea virou uma aposta de futuro 
brilhante na seara autoral do audiovisual. Ela virou 
uma sensação poética em uma nação reconhecida na 
indústria cinematográfica por ter diretores autorais 
como Mikhail Kalatozov, ganhador da Palma de 
Ouro, em 1958, por «Quando Passam as Cegonhas»; 

e Serguei Paradjanov, do premiado “A Lenda da 
Fortaleza Suram”. Preparando uma nova longa, ela 
integrou o júri cannoise da competição de curtas 
de 2021 e presidiu o júri de San Sebastián de 2020, 
coroando o drama romeno «Crai Nou» («Lua Azul»), de 
Alina Grigore, com a concha dourada.
Tendo só curtas no seu currículo como realizadora, 
ela recebeu o prémio máximo de San Sebastián pelo 
seu exótico estudo da luta de uma mulher para não 
ser esmagada pela vaidade e pela libido dos homens. 
Presidente do júri do evento espanhol, o cineasta 
italiano Luca Guadagnino (de «Chama-me Pelo Teu 
Nome») definiu o drama pilotado por ela – cujo foco 
é uma comunidade de Testemunhas de Jeová – como 
sendo “uma revelação, uma experiência cinemática 
das mais autênticas”. 

 20METROPOLIS FEVEREIRO 2022
MELHORES2021



TOP10
INÊS N. LOURENÇO

1. Licorice Pizza 
(Paul Thomas Anderson) 
2. Undine
(Christian Petzold) 
3. First Cow - A Primeira Vaca 
da América
(Kelly Reichardt) 
4. Crónicas de França...
(Wes Anderson)  
5. O Discípulo
(Chaitanya Tamhane) 
6. Mães Paralelas
(Pedro Almodóvar) 
7. Roda da Fortuna e da 
Fantasia
(Ryusuke Hamaguchi)  
8. A Metamorfose dos Pássaros   
(Catarina Vasconcelos) 
9. The Card Counter - O 
Jogador
(Paul Schrader)  
10. Minari
(Lee Isaac Chung) -  911 081 317

-  casa@caminhos.info
-  www.caminhos.info/casa

Contactos
Reservas

Preçário 
Normal
Reduzido 
Sócio CCP
Matiné Infantil

Pack 10
30€
25€

----
----

Pontual
5€
4€
2€
2€

JANEIRO
Quarta a Sábado

Oldboy 
- Velho Amigo
Park Chan-Wook    120’    M/18

13 Jan
14 Jan

21:30
18:00

Matrix 
Resurrections
Lana Wachowski    148’    M/14

14 Jan
15 Jan

21:30
18:00

Caros 
Camaradas!
Andrei Konchalovsky   
 121’    M/14

15 Jan
19 Jan

21:30
18:00

Terra Estrangeira
Daniela Thomas, Walter Salles   
110’  M/16

20 e 22 Jan
21 Jan

18:00
21:30

O Bom Patrão
Fernando León de Aranoa    
120’    M/12

20 e 22 Jan
21 e 26 Jan

21:30
18:00

The Stranger
Orson Welles    95’    M/12

28 Jan
29 Jan

21:30
18:00

A Távola de Rocha
Samuel Barbosa    94’    M/12

13 Jan 18:00

Filminhos Infantis 
à Solta pelo País
Vários    55’    M/4

15 Jan 15:00

Funeral de 
Estado
Sergei Loznitsa    135’    M/12

19 Jan 21:30   FILA K

The Sparks 
Brothers
Edgar Wright    135’    M/12

26 Jan 21:30   FILA K

A Flor  Pt. 1
Mariano Llinás    80’    M/14

27 Jan 18:00

O Movimento das  
Coisas
Manuela Serra    90’    M/12

12 Jan 21:30   FILA K

Crónicas de França
do Liberty, Kansas Evening Sun
Wes Anderson    108’    M/14

27 e 29 Jan
28 Jan e 02 Fev

21:30
18:00

Organização Parceiros Institucionais

Apoio Media

Co-Organização

Filipe Goulão | designer_ilustrador www.�lipegoulao.com

Parcerias Estratégicas Apoio Logístico
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LICORICE PIZZA 
PAUL THOMAS ANDERSON

INÊS N. LOURENÇO
vISÕES 2021

Apesar do desalento com que possamos olhar para 2021, este 
foi um ano de muito bom
cinema, com estreias a resistirem às circunstâncias 
pandémicas que condicionaram a vida das salas de cinema. 
Não será coincidência que, à exceção do indiano «O 
Discípulo», de Chaitanya Tamhane, todos os outros filmes da 
minha lista tenham passado pelo grande ecrã, alguns após 
longo adiamento, como é o caso de «First Cow – A Primeira 
Vaca da América» e «Crónicas de França do Liberty, Kansas 
Evening Sun» (este último, inclusive, transitou de uma edição 
de Cannes para outra). Esta teimosia é para mim motivo de 
ânimo numa altura em que a configuração do ritual de “ver 
um filme” se vai adaptando à nova paisagem de exibição, que 
passou a integrar fortemente o streaming. Não sei para onde 
estamos a ir, mas é bom confirmar que ainda não se desistiu 
da condição original do cinema, do seu semblante coletivo.
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20 e 22 Jan
21 e 26 Jan

21:30
18:00
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28 Jan
29 Jan

21:30
18:00
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15 Jan 15:00
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Estado
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19 Jan 21:30   FILA K

The Sparks 
Brothers
Edgar Wright    135’    M/12

26 Jan 21:30   FILA K

A Flor  Pt. 1
Mariano Llinás    80’    M/14

27 Jan 18:00

O Movimento das  
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do Liberty, Kansas Evening Sun
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TOP10
CATARINA MAIA

1. No Táxi do Jack 
(Susana Nobre) 
2. Os Últimos Dias de Emanuel 
Raposo 
(Diogo Lima) 
3. Mais Uma Rodada
(Thomas Vinterberg) 
4. First Cow - A Primeira Vaca 
da América
(Kelly Reichardt)  
5. Licorice Pizza
(Paul Thomas Anderson) 
6. Duna
(Denis Villeneuve) 
7. O Pai 
(Florian Zeller)  
8. Diários de Otsoga 
(Maureen Fazendeiro & Miguel 
Gomes) 
9. Undine
(Christian Petzold)  
10. The Card Counter: O 
Jogador
(Paul Schrader)

O PAI 
FLORIAN ZELLER 

CATARINA MAIA  
vISÕES 2021

Começamos o novo ano com um olhar para trás.

Espreitando por cima do ombro, como «Undine». O passado está 
por todo o lado: nas memórias de Joaquim, o protagonista de 
«No Táxi do Jack», na prístina estética anos 90 de «Os Últimos 
Dias de Emanuel Raposo», no dispositivo narrativo de «Diários de 
Otsoga». O passado invade o presente nos pesadelos psicadélicos 
de um veterano de guerra em «The Card Counter», nas ossadas que 
testemunham uma amizade interrompida pela violência em «First 
Cow - A Primeira Vaca da América». O passado não existe: em «O 
Pai», Anthony Hopkins entrega-nos mais um grande papel, o de um 
homem perdido na linha do tempo, incapaz de distinguir o presente 
do que já passou. Em «Duna» o futuro é, justamente, o que já passou. 
Em «Mais Uma Rodada» o passado é o espelho de um presente 
falhado, e em «Licorice Pizza» a luz que tudo ilumina.

Com esta selecção de filmes, de certeza que lembraremos 2021 como 
um passado de boa memória.
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O biénio 2020/21 vivido em pandemia foi tudo 
menos monótono para a atriz Léa Seydoux 
que conseguiu desenvolver vários projetos 
estreados nos cinemas ou exibidos na seleção 
do Festival de Cannes em 2021.  Vimo-la  num 
papel secundário relevante em «Crónicas de 
França do Liberty, Kansas Evening Sun», de 
Wes Anderson, assumindo a personagem 
feminina principal de «007 – Sem Tempo 
Para Morrer», e na comédia ácida de Bruno 
Dumont interpretando «France» de Meurs, 
um pivô televisiva carismática. No decorrer 
de 2022 vão estrear outros dois filmes onde 
a atriz assume papéis principais: «Tromperie» 
de Arnaud Desplechin a partir da novela de 
Philip Roth, e o drama de época «A História 
da Minha Mulher». A atriz de 36 anos viveu 
aquele momento que é marcante no percurso 
dos grandes atores e que acontece quando 
vários filmes diferentes são filmados em muito 
tempo. Não vimos tudo, porque foi em 2021 
que Léa Seydoux também rodou «Crimes of 
the Future», o novo de David Cronenberg.  Ela 
afirmou-se como a nova estrela internacional 
do cinema francês.  tiago alves

ATRIZ

LÉA  
SEYDOUX
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Este foi o ano em que vimos Daniel Craig 
pela última vez no papel de James Bond. O 
ator interpretou a personagem do espião em 
cinco filmes num ciclo de trabalho que durou 
15 anos, superando o número de filmes de 
todos os outros atores. Isso não chega para 
considerar que Craig seja o melhor neste papel 
mas há contributos seus que são inigualáveis 
na valorização da série e da personagem. Ao 
longo dos cinco filmes, o ator afirmou uma 
identidade própria através da sua capacidade 
física para representar determinadas 
sequências de ação e humanizou uma figura 
bidimensional. A franquia Bond dura há quase 
60 anos (tudo começou com «Dr. No/Agente 
Secreto 007» estreado em 1962) e os resultados 
bastante satisfatórios destes últimos cinco 
filmes devem-se à presença de um ator 
lucrativo como Daniel Craig. A sua despedida 
aconteceu com um filme onde o argumento 
serve uma densidade narrativa clássica que 
valoriza as personagens e deixa uma série de 
incertezas sobre o que sucederá a seguir....  ta

ATOR

DANIEL 
CRAIG
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Até 2021 já tínhamos ouvido falar destas 
realizadoras? Muito pouco, considerando 
que são novas, Diwan tem 41 anos [foto] e 
Ducournau fez 38, mas sobretudo porque cada 
uma realizou apenas duas longas-metragens. 
O que ambas conseguiram foi uma grande 
proeza individual, uma consagração muito 
relevante para alguém que recebe o prémio 
principal dos maiores festivais de cinema 
do mundo com um segundo filme.  «Titane» 
(Palma de Ouro no Festival de Cannes) e «O 
Acontecimento» (Leão de Ouro no Festival de 
Veneza) são filmes profundamente criativos 
e orgânicos no modo como dramatizam 
questões relacionadas com a interrupção 
voluntária da gravidez e a identidade de 
género. A dupla consagração marca um 
momento na história do cinema porque 
nunca tinha sucedido duas realizadoras serem 
consagradas no mesmo ano com o prémio 
maior dos festivais de Cannes e de Veneza.  ta

REALIZAÇÃO

JULIA 
DUCOURNAU 

E AUDREY 
DIWAN
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FILME DO ANO
REVISTA METROPOLIS

NOMADLAND
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TOP 2021  
METROPOLIS

1. NOMADLAND 
- SOBREVIVER NA 
AMÉRICA 
Chloé Zhao

2. MAIS UMA RODADA 
Thomas Vinterberg

3. LICORICE PIZZA  
Paul Thomas Anderson

4. TITANE 
Julia Ducournau

5. UNDINE 
Christian Petzold

6. O PODER DO CÃO 
Jane Campion

7. MÃES PARALELAS 
Pedro Almodóvar

8. DUNA 
Denis Villeneuve

9. A METAMORFOSE DOS 
PÁSSAROS 
Catarina Vasconcelos

10. A MÃO DE DEUS 
Paolo Sorrentino
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Entre estreias e regressos, o ano de 2021 foi mais um 
ano em cheio para os seriólicos. Com o mundo da 

televisão em constante transformação, os lançamentos 
têm sido sinónimo de mais quantidade e, a espaços, de 
grande qualidade. Esta competição entre streamings 
premeia essencialmente a audiência, que é hoje mais crítica 
e exigente; e perante tanta oferta há que saber marcar a 
diferença.

O utilizador comum não tem capacidade de pagar todos os 
streamings disponíveis em Portugal – em 2021 estreou-se 
a Globoplay –, pelo que é necessário apresentar o melhor 
catálogo ou, em contrapartida, ter um par de estreias fortes 
que convençam o espectador a fazer uma assinatura, ainda 
que por período limitado. Importa ainda referir a adição de 
assinaturas a contratos de serviços, nomeadamente de TV, 
que tem sido também um bom playmaker do mercado. É 
certo que a pirataria continua a ser um adversário de peso, 
mas as constantes medidas antipirataria têm reduzido, 
ainda que longe do desejado, o número de downloads 
ilegais.

O maior desafio apresenta-se agora aos canais ditos 
tradicionais. Enquanto os streamings conseguem garantir 
as estreias mais desejadas, através de contratos de 
distribuição internacionais, a escolha para os canais do 
cabo afunila-se. As estratégias são variadas: enquanto 
alguns canais adquirem os direitos das séries ainda “livres”, 
canais como AMC Portugal têm optado por exibir séries 
populares do streaming algum tempo depois da sua estreia. 
Já a RTP tem marcado a diferença – para melhor – ao 
apostar em conteúdos originais e diferenciadores. As suas 
séries fazem, aliás, o caminho inverso, ao serem adquiridas 
pelo streaming após a sua exibição.
Para onde caminhamos? Ninguém sabe verdadeiramente, 
mas a tendência é cada vez mais digital. Os portugueses, 
sobretudo as camadas mais jovens, continuam a trocar 
a televisão pela Netflix e HBO, entre outros, um espaço 
que lhes dá liberdade para verem o que querem, quando 
querem. Durante muito tempo defendeu-se que era preciso 
recuperar estas audiências para a TV, agora a estratégia é ir 
ter com elas – a OPTO é um bom sinal disso mesmo.

SARA QUELHAS

SÉRIES
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Fazer um top 10 de melhores séries 
em 2021 é uma tarefa mais exigen-
te do que possa aparentar à parti-
da. Em primeiro lugar, uma lista 
deste género terá necessariamente 
um forte pendor de subjetividade; 
em segundo lugar, o próprio orde-
namento dentro do top nunca será 
independente da preferência de de-
terminado atributo em detrimento 
de outro. Não se procuram consen-
sos, até porque tal seria utópico, 
mas antes o balanço possível peran-
te um meio com tanta qualidade.

Séries de 2021 é sinónimo de «Gló-
ria», o primeiro original português 
da Netflix. À imagem das narrati-
vas históricas que tantas alegrias 
têm dado aos autores portugueses, 
«Glória» apresenta-se a um bom ní-
vel, tanto em termos de argumento 
como de interpretação. Certamen-
te augura muitas coisas boas para a 
internacionalização dos conteúdos 
nacionais nesta linha, por vezes 
injustamente olhados de lado pela 
audiência, pela crítica e pelos prin-
cipais palcos televisivos e digitais.
Quem também tem procurado (e 
conseguido) a internacionalização 
são os atores portugueses. Depois 
de uma participação consistente de 
Nuno Lopes em «White Lines» em 
2020 – é de referir que o ator é um 
dos portugueses no cast de « Ope-
ração Maré Negra», que estreia em 
fevereiro de 2022 na Amazon Pri-
me –, foi a vez de Albano Jerónimo 
estar em destaque na subvaloriza-
da «The One». Uma história com 

potencial que passou quase desper-
cebida às massas.

Continuando a falar de apostas da 
Netflix, importa destacar os êxitos 
firmados de «The Witcher» e «Co-
bra Kai», a par de «Sex Education», 
que têm conseguido manter uma 
identidade sólida de temporada 
para temporada. Este trio eviden-
cia também a amplitude de apostas 
do streaming, desde a adaptação de 
narrativas focadas em personagens 
já existes, a sequelas que recupe-
ram a nostalgia de outras décadas 
ou séries inovadoras que quebram 
barreiras e preconceitos. O serviço 
mantém a aposta em séries lançada 
de enfiada, algo que tarda em ser 
mais globalizado.

A HBO está em destaque no top 10 
com três séries, mas houve outros 
conteúdos do streaming que fica-
ram de fora da lista final. Falamos 
de tramas como «The White Lotus», 
«Two Weeks to Live», «Why Women 
Kill» e «It's a Sin». Não obstante, 
com a transição para HBO Max em 
2022, será de esperar que outras 
séries que ainda não chegaram a 
Portugal tenham a porta aberta 
para um lançamento com pompa e 
circunstância. As expetativas são 
elevadas.

Quem também totaliza três séries 
no top do ano é o Disney+, que em 
2021 lançou na sua plataforma os 
conteúdos Star. Isso consolidou o 
serviço, cada vez mais, como um 

streaming para todas as idades e 
preferências, ainda que com uma 
aposta consistente e forte nas “ga-
linhas dos ovos de ouro”, como o 
universo Marvel e Star Wars. Além 
das séries entre as 10 melhores de 
2021, evidenciam-se principal-
mente «O Falcão e o Soldado do 
Inverno» e «Hawkeye - Gavião Ar-
queiro».

Aparentes underdogs desta compe-
tição de titãs, o Amazon Prime Vi-
deo e o Apple TV+ têm apostado em 
séries de elevada qualidade, tanto 
na ficção como no género docu-
mental. No streaming Amazon Pri-
me ficam perto de chegar ao top a 
sexta temporada de «The Expanse», 
a segunda de «Modern Love», «So-
los» e o elenco galáctico de «Nine 
Perfect Strangers».

Por seu lado, e ainda longe do hype 
merecido, o serviço Apple TV+ con-
tinua a entregar apostas de eleva-
do nível de qualidade. Falamos de 
séries tão variadas como «Dickin-
son», «Losing Alice», «1971: The 
Year That Music Changed Every-
thing» e o musical «Schmigadoon!».
Entre a oferta fora do streaming 
há também diversas séries que 
merecem menção honrosa, princi-
palmente «The Handmaid’s Tale» 
(NOS Play), «Law & Order: Orga-
nized Crime» (TVCine), «Fear the 
Walking Dead» (AMC Portugal), 
«Kevin Can F**k Himself» (AMC 
Portugal), «Resident Alien» (Syfy) e 
«Vento Norte» (RTP).

MENÇÕES HONROSAS EM 2021
A QUALIDADE NA QUANTIDADE
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ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Os podcasts são um fenómeno de 
popularidade, intensificado nos úl-
timos anos, e têm motivado adap-
tações ou servido de inspiração a 
variadas séries. «Only Murders in 
the Building», que estreou em Por-
tugal pela mão do Disney+/Star, 
funciona como uma caricatura dos 
programas de crime, ao mesmo 
tempo que cria uma história inte-
ressante sobre um homicídio “ca-
seiro” em Nova Iorque.

Com prestações a um bom nível, 
nomeadamente de Steve Martin, 
Martin Short e Amy Ryan, a série 
surpreendeu na primeira tempora-
da e terminou com um cliffhanger 

que deixa o público a desesperar 
pela segunda. Esta é uma criação 
de John Hoffman e Steve Martin, 
com uma sólida base de comédia 
e comentário social, sobretudo no 
que diz respeito ao mundo artístico 
e à forma como determinados êxi-
tos, ou fracassos, podem marcar a 
vida de um profissional das artes.

Destaque ainda para a inclusão de 
Tina Fey no elenco, e com a porta 
aberta para uma presença mais 
constante na continuação da nar-
rativa. «Only Murders in the Buil-
ding» é mais um sinal de que uma 
série não precisa ser séria para ser 
levada a sério.

10
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ATÉ QUE A vIDA NOS SEPARE

Depois de «País Irmão», Hugo 
Gonçalves João Tordo e Tiago R. 
Santos voltaram a construir uma 
narrativa inesperada – partido do 
esperado – para a RTP1. «Até que 
a Vida nos Separe» é uma série so-
bre relações em todas as suas fa-
cetas e em todas as suas durações. 
Tendo como ponto de partida uma 
empresa que organiza casamen-
tos, a trama cria uma conversa 
sólida, e fortalecida por estereó-
tipos em certos momentos, para 
evidenciar o lado B das histórias 
de “para sempre”.

Mas não só. Além de lugares di-
tos comuns, a série viaja até te-

mas menos consensuais e com 
algum preconceito, estabelecendo 
storylines pouco vistas em Portu-
gal. Não só em relações românti-
cas, mas na forma como a noção 
de família se tem reinventado, 
bem como os traços menos recor-
rentes em histórias de ficção, ilus-
trados num espectro alargado, da 
cómedia ao drama.

Rita Loureiro é uma das protago-
nistas e a força-matriz desta nar-
rativa, entregando uma persona-
gem feminina de elevado nível e 
complexidade; algo que, felizmen-
te, cada vez se vê mais em produ-
ções nacionais.

9
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LOKI

Um dos spin-offs mais desejados 
do Marvel Cinematic Universe era 
o de Loki (Tom Hiddleston), pelo 
que a série já era um sucesso mes-
mo antes de começar.

A necessidade de criar uma nar-
rativa que não comprometesse a 
storyline dos filmes era desafian-
te, mas a estrutura de «Loki» não 
só garante coerência, como foi um 
dos motores da nova era Marvel 
que agora se avizinha, com os uni-
versos múltiplos.

Uma das surpresas mais agradá-
veis foi a participação da atriz 
Sophia Di Martino, que teve a ca-

pacidade de desenvolver uma per-
sonagem complexa, nova mas com 
passado, e convencer a generalida-
de do público. Já em relação a Hid-
dleston, um dos fan favourites do 
MCU, «Loki» abre a possibilidade 
de continuar a ter o ator no ecrã, 
seja no pequeno ou no grande.

Por sua vez, no que diz respeito ao 
argumento em si, «Loki» é tam-
bém uma lufada de ar fresco, com 
uma boa dose de twists e escolhas 
ousadas, que desafia o espectador 
e a sua própria noção de morali-
dade. Uma das grandes apostas 
do Disney+ até ao momento, sem 
dúvida.

8
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MARE OF EASTTOWN

Um drama estrondoso da HBO, 
protagonizado pela emblemáti-
ca Kate Winslet, «Mare of East-
twon» é uma verdadeira lição de 
interpretação do princípio ao fim. 
Com um elenco muito forte, com 
as segundas linhas a incluírem 
atores como Guy Pearce, Julian-
ne Nicholson, Evan Peters e Jean 
Smart, a série é uma autêntica 
masterclass de como representar 
num drama; tanto que “limpou” 
três Emmys nessas categorias em 
2021.

Mare é uma agente num meio 
pequeno, onde, com facilidade, a 
vida profissional e pessoal se con-

fundem. Com um jeito bruto e um 
ar descuidado, Mare vai conquis-
tando inimizades por Easttown, 
complicando ainda mais um tra-
balho já de si difícil. Com um rap-
to e um homicídio por resolver, 
a protagonista nem sempre joga 
limpo para conseguir o que quer, 
e o preço a pagar é, por vezes, bas-
tante elevado.

Um argumento quase literário, 
com personagens de motivação 
nem sempre clara, «Mare of Eas-
ttwon» funciona como uma intri-
cada teia de histórias, que se vão 
desconstruindo progressivamen-
te até fazerem sentido.

7
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LUPIN

Um dos sucessos de visualizações 
do ano, «Lupin» recupera o esti-
lo das histórias de Arsène Lupin, 
personagem dos livros de Mauri-
ce Leblanc, para criar a epopeia de 
um ladrão carismático inspirado 
pela ficção. Ilusão dentro da ilusão, 
«Lupin» apresenta Omar Sy ao seu 
melhor nível, numa série em que o 
ator, uma das personalidades fran-
cesas mais populares da sua gera-
ção, faz realmente a diferença. De 
enredo contagiante, a trama foi um 
dos principais acontecimentos do 
ano e começou logo a bater recordes.

Com opções mais ou menos sur-
reais do argumento, «Lupin» assu-

me diferentes géneros, do drama ao 
mistério, passando pela comédia e 
pelo policial, sendo garantia de di-
versão do início ao fim. Sem medo 
de cair (e brincar) com os estereóti-
pos e lugares-comuns do universo 
policial e da ação, «Lupin» usou o 
exagero e testou os limites do im-
possível para, mais do que uma sé-
rie coerente, criar uma boa dose de 
entretenimento.

Uma narrativa que desafia o confor-
to e expectativas da audiência, que 
nunca sabe muito bem o que espe-
rar. Num mundo onde tudo é possí-
vel e a lógica é moldável, tudo pode 
acontecer.

6
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TED LASSO

Não estivesse a série no streaming 
Apple TV+, um dos mais subvalori-
zados, e seria um fenómeno maior 
do que já é. A série-sensação de 
2020 assume-se agora como con-
firmação, e tem a capacidade de ir 
mais longe, não só em termos nar-
rativos como no desenvolvimento 
das personagens. Muito apoiada 
na comédia, a segunda temporada 
aborda temas tão obscuros como a 
depressão, o suicídio e a violência.
Quem diria que a personagem 
nascida na publicidade chegaria 
tão longe. Ted Lasso (Jason Su-
deikis) parte de uma premissa 
totalmente irrisória no futebol 
atual – um treinador de futebol 

americano que não percebe nada 
de futebol e vem treinar uma 
equipa da primeira liga inglesa –, 
mas cria um argumento convin-
cente para que tudo o de menos 
credível seja desculpável. Saiu dos 
Emmys com sete estatuetas e pro-
mete continuar a abanar o mundo 
televisivo.

Mas não só de “good guys” vive a 
série, que revelou na T2 um dos 
vilões mais entusiasmantes do 
pequeno ecrã, previsível pelas 
pistas, mas invisível aos olhos de 
quem pensava que esta era uma 
série só de coisas boas. A terceira 
season chega quando mesmo?

5
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WANDAvISION

Muitas eram as expetativas em 
torno de «WandaVision», uma série 
sobre a qual pouco se sabia. Quan-
do se apresentou em formato sit-
com, com Wanda (Elizabeth Olsen) 
e Vision (Paul Bettany) ao estilo 
de um casal de outros tempos, a 
preto e branco no pequeno ecrã, a 
desconfiança intensificou-se. Será 
que, depois do hype, a montanha ia 
mesmo parir um rato?

Se há coisa que o MCU provou ao 
longo dos anos é que sabe combinar 
bem uma história e, por mais incon-
cebível que pareça o início, a viagem 
chegará sempre a bom porto. Foi 
o que aconteceu: da homenagem à 

televisão, atravessando várias dé-
cadas, a um epílogo de pura ação, 
«WandaVision» revelou-se uma das 
séries mais entusiasmantes da tem-
porada. E culminou com a coroação 
de uma das melhores personagens 
de 2021: Agnes (Kathryn Hahn), 
que em breve terá direito a uma mi-
nissérie em nome próprio.
Em televisão, e cada vez mais, faz 
sentido ir além do óbvio. Com uma 
série fora da identidade evidente 
da Marvel, «WandaVision» provou 
que o streaming abre portas a nar-
rativas totalmente imprevisíveis 
– que, pela sua durabilidade, têm 
espaço e tempo para serem devida-
mente estruturadas.

4
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SUCCESSION

Não estivesse a série no streaming 
Apple TV+, um dos mais subvalori-
zados, e seria um fenómeno maior 
do que já é. A série-sensação de 
2020 assume-se agora como con-
firmação, e tem a capacidade de ir 
mais longe, não só em termos nar-
rativos como no desenvolvimento 
das personagens. Muito apoiada 
na comédia, a segunda temporada 
aborda temas tão obscuros como a 
depressão, o suicídio e a violência.
Quem diria que a personagem 
nascida na publicidade chegaria 
tão longe. Ted Lasso (Jason Su-
deikis) parte de uma premissa 
totalmente irrisória no futebol 
atual – um treinador de futebol 

americano que não percebe nada 
de futebol e vem treinar uma 
equipa da primeira liga inglesa –, 
mas cria um argumento convin-
cente para que tudo o de menos 
credível seja desculpável. Saiu dos 
Emmys com sete estatuetas e pro-
mete continuar a abanar o mundo 
televisivo.

Mas não só de “good guys” vive a 
série, que revelou na T2 um dos 
vilões mais entusiasmantes do 
pequeno ecrã, previsível pelas 
pistas, mas invisível aos olhos de 
quem pensava que esta era uma 
série só de coisas boas. A terceira 
season chega quando mesmo?

3
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THE UNDERGROUND RAILROAD

O homem por detrás de «Moonlight», 
o grande vencedor dos Óscares 2017, 
causou novo impacto, agora no strea-
ming, pela mão do Amazon Prime 
Video. Barry Jenkins, realizador e ar-
gumentista, retrata a escravatura do 
século XIX e a fuga em busca da liber-
dade possível em «The Underground 
Railroad», uma série inspirada na 
obra com o mesmo nome, que valeu 
um Prémio Pulitzer a Colson Whi-
tehead há cerca de quatro anos.

Nesta trama polémica e acutilante, 
Cora (Thuso Mbedu) tenta escapar da 
tortura em que vive através da “ferro-
via subterrânea”, que na ficção assu-
me uma forma real, mas na realidade 

era o nome dado à rede (sem com-
boios) que tentava ajudar escravos a 
fugir, escondendo-os até chegarem a 
estados livres ou no Canadá.

Desconfortável, rica e perspicaz, «The 
Underground Railroad» não é uma 
série fácil nem imediata, mas sim um 
argumento denso cuja mensagem 
ecoa muito depois de cada episódio. 
A escravatura, que tantas vezes se lê 
como algo distante e quase “irreal”, 
ganha ali contornos firmes, duros e 
sem eufemismos, para provocar uma 
reação orgânica também em quem 
vê. De destacar ainda a prestação de 
Joel Edgerton, numa das persona-
gens mais brutais da sua carreira.

2
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SCENES FROM A MARRIAGE

À primeira vista quase se poderá di-
zer que é a vitória da simplicidade. A 
série da HBO sustenta-se num argu-
mento extenso, ainda que simples, e 
nas interpretações de elevado nível 
de Jessica Chastain e Oscar Isaac. 
Dois atores regulares em filmes de 
grande investimento, que em «Sce-
nes from a Marriage», de Hagai Levi, 
descem ao mundo dos “comuns mor-
tais” para refletirem – e nos fazerem 
refletir – sobre o relacionamento hu-
mano, nomeadamente amoroso. E as 
várias formas que pode assumir.
«Scenes from a Marriage» é uma nar-
rativa sobre tudo e sobre nada; sobre 
os nadas que se transformam em 
tudo, e o tudo que se transforma em 

nada. As relações são cíclicas, atin-
gem pontos altos e baixos, acabam 
e começam de novo e adaptam-se às 
necessidades dos envolvidos naquele 
momento. É fácil olhar para a série 
e julgar ou criticar as ações a que as-
sistimos – é mais difícil ouvir e ob-
servar para perceber. E, no fundo, é 
esse o desafio da obra de Hagai Levi, 
baseada no original de Ingmar Berg-
man, que analisa a metamorfose das 
relações, no passado e no presente.
Um drama de toque teatral, em que 
cada episódio depende quase em 
exclusivo dos atores que o transfor-
mam e imaginam. Algo de contornos 
simples, mas com uma profundidade 
abrangente.

1
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1. SCENES FROM A MARRIAGE (HBO)

2. THE UNDERGROUND RAILROAD (AMAZON PRIME) 

3. SUCCESSION – 3.ª TEMPORADA (HBO) 

4. WANDAvISION (DISNEY+)

5. TED LASSO – 2.ª TEMPORADA (APPLE TV)

6. LUPIN (NETFLIX)

7. MARE OF EASTTOWN (HBO)

8. LOKI (DISNEY+)

9. ATÉ QUE A vIDA NOS SEPARE (RTP)

10. ONLY MURDERS IN THE BUILDING (DISNEY+)
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humor inteligente e personagens 
com as quais, verdadeiramente, te 
preocupas.” 
 
Passado em Woodsboro, um típi-
co subúrbio norte-americano, 
«Gritos» (1996) conta a história 
arrepiante da estudante de liceu 
Sidney Prescott (Neve Campbell) 
e dum grupo dos seus amigos mais 
próximos que se são persegui-
dos por um serial killer, chamado 

“A minha memória de assistir ao 
filme é do mais puro terror,” afir-
ma Gillett. “Vi-o quando era muito 
novo, por isso marcou-me duma 
forma muito profunda. Foi uma 
porta de entrada ao cinema de ter-
ror para uma geração inteira, pois 
era uma enciclopédia de tudo aqui-
lo que funcionava no género. Abriu-
me os olhos com o poder do que 
podes alcançar quando combinas 
terror genuíno com momentos de 

HISTÓRIA

Passados 25 anos, desde que 
uma onda de assassinatos brutais 
chocou a tranquila localidade de 
Woodsboro, um novo assassino 
toma o lugar de Ghostface e 
começa a perseguir um grupo 
de jovens para desenterrar 
segredos do passado sombrio 
da cidade. 

G R I T O S
Os melhores filmes de terror 
deixam, quase sempre, uma 
marca permanente nos 
espetadores. Provavelmente, 
deve ser porque o medo, nas 
palavras do autor H.P. Lovecraft, 
“é a emoção mais antiga e 
mais forte de todas.” Um filme 
verdadeiramente assustador 
pode ter um impacto duradouro 
quando é visto numa idade 
ainda impressionável, e esse 
foi certamente o caso do co-
realizador Tyler Gillet quando 
assistiu ao primeiro filme, de Wes 
Craven, em 1996.
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Ghostface, obcecado por filmes 
de terror. Recheado de suspense 
e estruturado como um clássico 
filme “Quem é o assassino?”, com 
um twist sangrento, o filme foi, ao 
mesmo tempo aterrorizador e uma 
apaixonada homenagem ao género. 

Quando «Gritos» estreou nos cin-
emas - no dia 20 de dezembro de 
1996 - , quebrou todas as regras e 
reinventou um género ao qual fal-

tava sangue novo. À época, a popu-
laridade do terror estava em baixa 
e os êxitos de bilheteira eram raros. 
Os fãs ficaram saturados duma tor-
rente interminável de remakes re-
ciclados, sequelas desinspiradas e 
cópias baratas de grandes sucessos, 
lançados de forma regular. «Gritos» 
(1996) mudou tudo. O argumen-
to inteligente do estreante Kevin 
Williamson surpreendeu os espe-
tadores, que sabiam que o guião 

tinha sido escrito por alguém 
que compreendia o género. Os 
fãs do filme encheram salas, 
repetidamente, o “passa-pa-
lavra” cresceu, assim como a 
popularidade do filme.
 
Com cenários incríveis, per-
sonagens bem construídas e 
algumas das mortes mais as-
sustadoras alguma vez capta-
das no grande ecrã, o impacto 
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cultural do filme foi enorme. Orig-
inou uma subcategoria dentro do 
terror e o seu sucesso gigantesco 
revigorou o moribundo género 
“slasher”, abrindo caminho a êx-
itos como «Sei o que Fizeste no 
Verão passado» (1997), também 
escrito por Williamson.
 
Nada disto teria sido possível se 
não fosse o génio do realizador 
Wes Craven, cujo legado no cin-
ema de terror é inultrapassável. 
Depois de ter surpreendido os 
fãs, nos anos 1970, com os film-
es “choque” independentes «The 
Last House on the Left» (1972) e 
«Os Olhos da Montanha» (1977), 

Craven arrebatou a consciência 
coletiva dos espetadores com o 
clássico «Pesadelo em Elm Street» 
(1984), que deu origem a seis 
sequelas, um “spin-off” e um re-
make, bem como uma série de tel-
evisão de sucesso que durou duas 
temporadas. Os efeitos visuais da 
série com a personagem Freddy 
Krueger originaram “uma reali-
dade alternativa”, um sub-género 
do terror, que mitigou a frontei-
ra entre os sonhos e a realidade, 
e tornou-se uma marca no estilo 
narrativo de Craven.
 
Após assinar filmes, muito bem 
recebidos pela crítica, como «The 
Serpent and the rainbow» e «Os 

Prisioneiros da Cave» (1991), Wes 
Craven espantou o público, mais 
uma vez, com «Gritos», no ano 
de 1996. O filme continua a ser o 
mais visto de sempre da sua carrei-
ra, tendo dado origem a quatro se-
quelas, com a série inteira de film-
es a alcançar a cifra assombrosa de 
608 milhões de dólares, em todo o 
mundo. 
 
O co-diretor, Matt Bettinelli-Olpin 
– que em conjunto com Gilllet e o 
produtor executivo Chad Villella 
formaram o coletivo cinematográf-
ico conhecido como a Radio Silence 
– afirma que assistir à obra-prima 
de Craven foi uma experiência úni-
ca que ele persegue sempre que vai 
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ao cinema. “Foi assustador, diver-
tido e emotivo. Tinha tudo o que 
podias esperar e muito mais. Para 
além disso foi o primeiro filme que 
vi que era autorreferencial e com-
preendi, verdadeiramente, os film-
es que o antecederam.”
 
Para Villella, assistir ao clássico 
de Craven num cinema cheio com 
uma assistência enérgica era mais 
do que uma grande saída à noite – 
ajudou-o a inspirar a sua carreira. 
«Gritos» mudou tudo para mim,” 
destaca o produtor executivo.“Foi 
o filme que me fez querer trabalhar 
na indústria. Os meus colegas de 
casa e eu vimos o filme, em forma-
to VHS, vezes seguidas, sem parar 

durante o período que vivemos 
juntos.

O cinema de terror não morreu 
depois do êxito que foi «Gritos». 
«Gritos 2» lançado menos dum 
ano depois do original, e assina-
do, novamente, por Williamson, 
arrebatou audiências, em 1997, 
cimentando Ghostface como um 
dos assassinos mais icónicos de 
sempre. Carregando o terror para 
o novo milénio, a terrível person-
agem regressou em «Gritos 3», no 
ano 2000, e 11 anos mais tarde, 
com «Gritos 4». Sempre com Cra-
ven atrás da câmara a orquestrar o 
caos macabro da saga.

“Continuámos a ter filmes fantásti-
cos no franchise, ao longo dos 
anos,” salienta Gillett. “A série 
Scream evoluiu sempre ao longo 
dos tempos, e deu azo a muitos co-
mentários sobre a forma como os 
fãs interagem com os media e no 
que isso representa num sentido 
cultural mais abrangente. E con-
seguiu isso tudo, ao mesmo tempo 
que continuava a ser assustador. 
Foi uma criação incrível! E o Matt, 
o Chad e eu ficamos honrados por 
podermos fazer parte do seu lega-
do. “ TRADUÇÃO  SÉRGIO ALVES
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Após a consagração mundial 
e o reconhecimento dos pares 
da indústria com «A Forma da 
Água» (2017), Guillermo del 
Toro regressa com uma grande 
produção e um elenco de luxo, 
que inclui Bradley Cooper, Cate 
Blanchett e Rooney Mara em 
«Nightmare Alley – O Beco das 
Almas Perdidas» (2021). É, nas 
palavras do cineasta mexicano, 
“um filme sobre alguém que 
está à procura de saber quem é” 
e resulta duma nova adaptação 
da obra de William Gresham, 
um projeto antigo de Del Toro. 
TRADUÇÃO  
SÉRGIO ALvES

Ron Perlman é Bruno em 
«Nightmare Alley- O Beco das 
Almas Perdidas» (2021). Ele 
foi o “pai” desta adaptação, 
há cerca de 30 anos. Como se 
deram estes primeiros passos?
Guillermo del Toro: Quando 
estávamos a produzir «Cronos» 
(1993), o Ron e eu, tivemos uma 
conversa na casa dele. Tínhamos 
visto «Gunga Din» (1939) e a 
seguir «Elmer Gantry» (1960). Ele 
lembrou-se que havia um filme 
da época clássica de Hollywood 
chamado «O Beco das Almas 
Perdidas» (1947), com Tyronne 
Power, e que adorava fazer um 
remake dele. Pensei nisso e fui 
comprar o livro, de William Lindsay 
Gresham. Mas o problema era obter 
os direitos para fazer o filme…

NIGHTMARE ALLEY 
O BECO DAS ALMAS PERDIDAS

ENTREVISTA

GUILLERMO 
DEL TORO 

CINEASTA
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Fomos falar com o nosso diretor 
e descobrimos não apenas que o 
filme fazia parte do catálogo da 
Fox, o que impossibilitava a compra 
dos direitos, mas era um filme 
guardado para possíveis remakes na 
produtora. Tyrone Power fez o filme 
com tanta paixão e Darryl Zanuck 
lançou-o com tanta indiferença. 
Devia estar mais interessado 
em proteger a imagem de herói 
de Tyrone Power, um ídolo das 
matinés. O filme foi visto como a 
“ovelha negra” na sua filmografia, 
e por isso não havia interesse em 
fazer um remake. De qualquer 
forma, esquecemos o assunto. 
Mais tarde, o Kim Morgan e eu 
conversávamos sobre escrever um 
argumento juntos e lembrei-me: 
bem, nós estamos na 20th Century 

Fox – como se chamava na altura – 
e acabámos de fazer «A Forma da 
Água» (2017) para a Fox Searchlight.

Quais as diferenças entre o 
livro e o filme de Tyronne 
Power? O que o levou a 
regressar à obra original – ao 
livro de William Gresham?
Guillermo del Toro: Bem, o filme 
de 1947 – o original – constitui um 
dos momentos altos da carreira 
de Tyronne Power. O que ele faz 
ou não em relação ao livro é para 
mim imaterial. Não vou sequer 
tentar adivinhar o que terá sido 
trabalhar sob os constrangimentos 
do Código Hays [conjunto de 
normas rígidas, adotadas em 1930, 
que limitavam o quê e como se 
podia filmar] e a poderosa “gaiola” 

moral no interior da qual os filmes 
eram produzidos. Mas o que queria 
fazer era regressar à fonte original 
para tentar recuperar alguns dos 
elementos freudianos ou de Carl 
Jung e uma espécie de aspetos 
surreais do livro. E até, em alguns 
momentos, ser não apenas fiel ao 
filme original, mas fiel à leitura 
e ao espírito da obra de William 
Gresham.

Procurou fugir aos “clichés” do 
film noir na sua versão, não foi?
Guillermo del Toro: Quando o 
Kim Morgan e eu conversávamos 
sobre o projeto – e o Kim é um 
estudioso do género – disse-lhe: 
“A última coisa que quero fazer é 
um “noir” clássico, pois julgo que 
o romance apareceu numa fase 
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da literatura norte-americana 
com títulos como “The Day of 
the Locust”, “They Shoot horses, 
Don t́ They”, “Miss Lonelyhearts”, 
e as obras de James M Cain em 
geral. São obras sobre o lado mais 
sombrio da América. A noção do 
noir como género chegou mais 
tarde, e para mim, é um conjunto 
de realizadores a utilizarem 
“cortinas venezianas”, e um leque 
e um chapéu. Não quis fazer nada 
disso. Nem ter um saxofone ou uma 
voz off a contar a história, nada 
disso. O “Film Noir” é um género 
muito influenciado pelo terror 
e pelo expressionismo alemão. 
Mas narra, também, a queda – a 
tragédia. É inexorável – não por 
força do destino ou da vontade 
dos deuses, mas pelas decisões 
humanas, falíveis. O destino do 
personagem está nas suas próprias 

mãos. Este é um filme sobre alguém 
que julga estar a comandar a sua 
vida, embora, na verdade esteja a 
seguir outrem. Todas as mulheres 
estão a comandá-lo, emocional 
e intelectualmente. E o filme é 
contado do ponto de vista do vilão. 
Stanton é o personagem com 
menos escrúpulos, do ponto de 
vista moral.

É um tema recorrente no seu 
trabalho. Quem é o verdadeiro 
monstro? E, normalmente, não 
são os monstros, ou os “freaks, 
dum ponto de vista literal.
Guillermo del Toro:  Sim. Mas 
acompanhar o anti-herói, em certo 
sentido, foi uma estreia para mim. 
E isso foi interessante fazer, pois 
não queria compreendê-lo. Este não 
é um filme sobre uma personagem 
que me desagrada. Eu gosto do 

Stanton, até o entendo: é uma 
personagem movida pelo medo … 
Mas só toma decisões erradas.

O Guillermo quis, inicialmente, 
filmar «A Forma da Água», a 
preto e branco. Sabendo que, 
em «Nightmare Alley- O Beco 
das Almas Perdidas» (2021), 
se quis afastar do cliché, foi 
intencional a escolha da cor 
para este filme?
GDT: Nunca pensei em filmar a 
preto e branco, mas procurei, na 
direção artística e na iluminação 
que fosse semelhante a um filme 
a preto e branco. Em «A Forma 
da Água» (2017) desejei filmar 
dessa forma, mas em «Nightmare 
Alley- O Beco das Almas Perdidas» 
(2021) quis que a cor fosse uma 
camada da história. Na verdade, 
alguma da cor está empregue da 
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forma habitual, como na feira de 
diversões onde escolhi o vermelho. 
E liberta essa cor, mas a Molly 
transporta-a consigo. Na cidade é 
só preto e branco e cores douradas. 
Por todo o lado vemos superfícies 
espelhadas. É “art deco”, por isso 
pomos tudo a brilhar na cidade: 
o aço, os chãos polidos, o vidro. A 
imagem é super-brilhante. Depois, 
temos um contraste enorme com 
a serradura e tenda antiga e a 
madeira da feira de diversões. Mas 
este é um filme a preto e branco 
filmado a cores. Quisemos que a 
direção artística fosse a dum filme 
a preto e branco, e existe uma 
versão do filme nesse registo que 
é linda! Filmámos os verdes, os 
vermelhos e os dourados e esses 
favorecem os maravilhosos tons 
intermédios. Iluminámo-lo com 
luzes cruzadas da forma clássica 
de rodagem de estúdio. Utilizámos 

as sombras expressionistas do 
“film noir”, mas depois existe uma 
camada de vermelho, como se pode 
ver quando o Stan diz as primeiras 
falas, e está lá essa lona vibrante de 
vermelho atrás dele, mas apenas 
vemos a sua sombra. Esse plano 
é surpreendente a cores, mas 
também é surpreendente a preto e 
branco. Durante a rodagem, via os 
planos filmados diariamente, no 
meu computador e alterava a escala 
de cinzentos, com um filtro, para os 
visionar. Ficava impressionado com 
o resultado e concluía que o filme 
ficava bonito das duas formas. 
E acho que foi positivo optar 
pelas duas, pois pode funcionar 
em ambos os espaços, caso seja 
necessário.

Já tem uma equipa habitual, 
não apenas à frente da câmara, 
mas também atrás dela. Temos 

o caso do Richard Jenkins e do 
Ron Perlman, mas na equipa, 
volta a trabalhar com o diretor 
de fotografia Dan Lautsen, o 
diretor de guarda-roupa Luís 
Sequeira e a responsável pelos 
cenários Tamara Deverell, 
mencionando apenas estes. 
Qual a importância destes 
elementos da equipa para 
concretizar as suas ideias e o 
seu olhar?
Guillermo del Toro: Começa com 
um grupo de atores, que costumas 
escolher como realizador; começas 
a repetir as mesmas escolhas, 
no que chamas a tua “família”, a 
tua “companhia de repertório”. 
Voltas a escolher o Ron Perlman 
e o Federico Luppi. Repetes as 
escolhas dos atores para qualquer 
papel, grande ou pequeno. É o caso 
do Richard Jenkins, neste filme. 
Depois, acontece o mesmo com os 



teus colaboradores mais próximos. 
Tive uma parceria com o Guillermo 
Navarro (diretor de fotografia) de 
mais de vinte anos. Espero que, 
agora, o trabalho com o Lautsen 
dure tanto ou mais tempo. Passa-se 
o mesmo com a Tamara Deverell e 
com o Luís Sequeira. Podes ter que 
redefinir uma escolha ou outra, 
mas é a “família”. Fazes parte dela, 
e podes reunir imediatamente, ou 
apenas dois filmes depois. Aquilo 
que vemos com Steven Spielberg e a 
sua parceria com Janusz Kaminski, 
é um exemplo. Quanto mais 
experiência, mais veterano, na 
arte de contar histórias, te tornas. 
E não queres ter que passar, todas 
as vezes, pelo processo inicial de 
relacionamento. Não queres ser 
confrontado com o inicial “Então 

o que fazes na vida?”. Queres que 
seja um casamento pois estas 
relações vão ser confrontadas com 
decisões muito importantes na 
produção. Tens que ter a certeza 
de que essas decisões não vão ser 
contaminadas pelos egos de cada 
um, não advém de juízos externos 
ou pré-noções. Tens que saber que 
o teu diretor de fotografia quer 
ajudar a construir uma história, e 
não procura apenas o plano mais 
bonito…Para lhe dar um exemplo: 
o Guy Davis tem estado dentro 
do meu “submarino” de designers 
nos últimos filmes, e adorava 
continuar a contar com ele. Fez 
comigo «Trollhunters» (2016/2018), 
«3BELOW» (2018), «The Strain» 
(2014/2015), «Crimson Peak» 
(2015), «Pacific Rim» (2013) etc. 

Ele é parte do cérebro que gera a 
imagem e o sentir dos filmes e é 
muito importante para mim.     

As cenas da feira de diversões 
são a oportunidade de 
aprofundar o trabalho, ir ao 
detalhe e investir em termos 
de design e produção. O que 
o levou a construir aquele 
cenário?
Guillermo del Toro: A primeira 
decisão que tomei sobre isso, com 
a Tamara e o Dan, foi de construir 
um cenário o mais próximo da 
realidade. Tínhamos visionado 
filmes onde foram utilizados 
cenários virtuais e parecia que lhes 
faltava vida. O vento, no nosso 
local de rodagem, moveu as tendas 
e fê-las mexer e ter um ritmo que 
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parecia o bater do coração. Por 
isso, decidimos, “vamos arriscar, 
vamos construir.” Foi um risco 
enorme, uma vez que iríamos 
estar condicionados pelo vento e 
pela chuva. E tivemos condições 
atmosféricas bem adversas pois 
construímos o cenário antes 
do lockdown [confinamento] e 
ficou de pé – bem, parte dele – 
enquanto estivemos parados. A 
outra parte desapareceu (risos). 
O segundo risco teve a ver com o 
seguinte: se na direção artística 
desenhares um milímetro a mais, 
soa estranho e pouco habitual. 
Torna-se um manifesto estético. É 
estilo: “Olha como foram perfeitos 
a desenhar a feira de variedades.”. 
Pelo contrário, quisemos manter o 
realismo dum local daqueles com 

uma imagem mais “suja”. Foi muito 
difícil, por exemplo, encontrar a 
linguagem dos cartazes espalhados 
pela feira. Tinham que parecer 
reais. Existem cerca de três ou 
quatro designers fundamentais na 
história das feiras que deixaram 
uma marca própria. Tínhamos 
que deduzir e reconstruir a 
sua identidade, a forma como 
deixaram marca, os elementos de 
impacto e encantamento que eles 
utilizariam. O fraseado. “Para o 
vosso prazer científico, eles vivem, 
mas porquê?”. O fraseado disto 
era, muito, muito importante. A 
colaboração com Tamara foi tão 
intrincada que podíamos ampliar 
os mais ínfimos detalhes da feira, 
era de loucos. Todos os pacotes de 
pipocas são da época, os balões, 

os prémios, os bonecos em forma 
de cupido são reais. Até mesmo os 
grampos nos cantos das lonas são 
feitos de forma artesanal em couro 
e cobre para serem iguais aos dessa 
época. Os talheres de mesa, o forno 
da cozinha, tudo tinha de ser real. 
É um trabalho colossal. E depois, 
tens de fazer um segundo filme – o 
cenário da cidade -, igualmente 
exaustivo.  

Fala de ter tido que “ter os 
pés bem assentes na terra”. 
Após o sucesso com «A Forma 
da Água» (2017), teve um 
grau de liberdade nunca antes 
experimentado. Qual o grau de 
autocontrole necessário para 
não deitar tudo a perder? 
Guillermo del Toro: Bem, vou 
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responder desta forma: movemos 
a câmara – sempre – mas fazemo-
lo duma forma que não seja 
exagerada. A ideia é manter a 
câmara baixa, como se fosse o olhar 
duma criança curiosa. Tento olhar 
ao nível do ombro das pessoas, ou 
através da abertura das pernas, 
encontrar o melhor sítio para ver. 
Mas não consigo evitar colocar a 
câmara numa grua, numa “dolly” 
ou numa “steadicam”. Existe 
um plano -que foi eliminado na 
montagem final – quando estamos 
num autocarro e era filmado do 
“ponto de vista” da personagem 
do Bradley. Ele disse-me, “desafio-
te, meu. Não mexas a câmara. 
Pois é um plano do ponto de vista 
do personagem e estou sentado, 
imóvel.” Respondi-lhe, “Ui” e pedi 

para me trazerem o tripé. É o único 
elemento do kit de filmagem que 
nunca utilizo. Enfim, acabámos por 
filmar com uma “dolly” mas, no 
primeiro take, mantive-a parada. 
No segundo take, já movi a câmara. 
Não consegui resistir. Mas penso 
que a câmara precisa de estar 
sempre a colocar questões. “O que é 
isto?” e “Para onde estou a olhar?”. 
Movendo a câmara, estou a gerar 
essas questões. Este é um filme, 
fundamentalmente, sobre alguém 
que está à procura de saber quem 
é, por isso a única opção para a 
câmara é segui-lo durante o filme 
todo. Cada vez que o Bradley está 
numa nova etapa, a câmara segue 
atrás dele. Experienciamos tudo 
com ele.  
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mas sem que os humanos soubessem, 
vivendo numa realidade simulada, 
o Matrix. No centro da história está 
Neo, interpretado por Keanu Reeves, 
a quem lhe é dado a escolher se quer 
ou não conhecer a verdade. 

O enorme sucesso da obra, tanto nas 
bilheteiras como pela parte da crítica, 
levou a duas sequelas, «The Matrix 
Reloaded» e «Matrix Revolutions», 
que foram lançadas apenas com seis 
meses de diferença, em 2003. Contu-
do, os dois filmes não foram tão bem 
recebidos e a história de Matrix pare-
cia ter ficado concluída. Até agora.

«Matrix» estreou em 1999 e não é só 
um filme de ficção científica famoso. A 
obra das irmãs Lana e Lily Wachowski 
tornou-se um filme de culto que in-
spirou muitas outras narrativas, tanto 
em termos de história, estética ou ce-
nas de ação arrojadas. Os efeitos espe-
ciais invulgares e as suas coreografias 
nunca antes vistas levaram a uma rev-
olução no género da ficção científica.  

«Matrix» mostrava inspiração 
noutros géneros, como cyberpunk ou 
o animé, e apresentava uma visão de 
um futuro no qual o nosso mundo 
tinha sido tomado pelas máquinas, 

FILME DE CULTO

HISTÓRIA

Thomas A. Anderson tem uma 
vida aparentemente normal, 
embora lhe surjam, por vezes, 
na mente, estranhas imagens de 
uma realidade que desconhece, 
pelo que lhe é prescrita a toma 
de comprimidos azuis para que 
estas as visões parem. Não tem 
qualquer lembrança da sua vida 
enquanto Neo e nem sequer 
reconhece Trinity quando se 
cruza com ela. Entretanto, 
o caminho de Anderson 
cruza-se com uma misteriosa 
livreira chamada Bugs, que lhe 
apresenta uma missão. 

matrix 
resurrections 

Falar em Matrix é falar num 
marco do Cinema, uma obra que 
revolucionou os filmes de ação e 
que deu azo a muitas questões. 
Lana Wachowski está agora de 
volta para realizar o novo filme 
da saga, contando também com 
o regresso dos protagonistas 
Keanu Reeves e Carrie-
Anne Moss. Descubra, neste 
especial da  METROPOLIS, 
o que pode esperar de «Matrix 
Resurrections».
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por as pessoas terem levado o tra-
balho suficientemente a sério para 
se envolverem no diálogo filosófico 
com o filme e uns com os outros”.
Yahya Abdul-Mateen II, um dos 
novos atores a integrar o universo 
Matrix, considera que “este é um 
diálogo que se tem mantido na nos-
sa cultura desde o lançamento do 
filme, já para não mencionar a in-
fluência nas roupas, nas sequências 
de ação, na forma como o filme foi 
filmado, com pessoas que tentam 
replicar momentos dos filmes. Ain-
da é relevante - e esperemos que o 
nosso filme continue esse legado”. 

«Matrix» é um filme complexo, com 
muitas camadas e que dá azo a mui-
tas interpretações. É isso mesmo que 
tem acontecido desde a sua estreia, 
em março de 1999, levando tanto 
público como críticos, bem como a 
comunidade universitária, a especu-
lar os diferentes significados da nar-
rativa. A multiplicidade de significa-
dos estende-se a diferentes campos, 
como a dependência da tecnologia 
ou a descoberta da nossa verdadeira 
identidade ou até da política.

Lana Wachowski revela que “houve 
alguns momentos bastante en-

graçados, nos últimos 20 anos, de 
pessoas a dizerem-me a mim ou à 
Lilly sobre o que é realmente o Ma-
trix. Tentei abordar estas experiên-
cias numa cena inicial em «Matrix 
Ressurrections». Para alguns, tra-
ta-se de uma interpretação quase 
ideológica muito rígida, não veem 
humor no facto de a sua perspetiva 
ser um sistema mais controlado do 
que o próprio Matrix”. Contudo, a 
realizadora conta que o seu propósi-
to não mudou desde o primeiro 
filme: “Não estou interessada em 
controlar as experiências ou inter-
pretações das pessoas. Estou grata 

UM FILME, MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS
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Jada Pinkett Smith, que está de re-
gresso à saga, fala também sobre 
os temas que já eram abordados 
pelas irmãs Wachowski, mas que 
agora ganharam mais relevância: 
“Antes de ser uma tendência, Lana 
e Lilly deram-nos diversidade e in-
clusão - em relação à idade, etnia, 
orientação sexual, género... Ten-
ho de dar a ambas muito crédito 
por isso, porque essa era uma das 
coisas que eu adorava em relação 
à trilogia e o que adorava nelas. 
Mostravam abertura de uma for-
ma que a indústria não tinha. Os 
mundos que criam espelham o 

mundo em que vivem, o mundo 
que veem todos os dias”.

Keanu Reeves assinala a importân-
cia de «Matrix» como uma ferra-
menta de reflexão: “Penso que a con-
textualização do filme ofereceu-nos 
uma ferramenta para questionar os 
nossos sistemas de controlo através 
de perguntas como: o que é real? O 
que é a realidade? Onde estamos 
nós? Quem somos nós? Quais são 
as forças que atuam sobre nós? E 
onde está o amor? O que é que nos 
é querido? O que é importante para 
nós?”. Já Carrie-Anne Moss abor-

da também outra questão: a forma 
como a sua experiência no filme a 
fez repensar o seu próprio conceito 
de realidade: “Se eu olhar para a for-
ma como questionava a realidade 
há 20 anos versus como questiono 
a realidade de hoje, cresci muito. 
Adoro descascar as camadas. Estou 
curiosa sobre essa conversa com 
as pessoas, quanto é que temos 
uma percepção de nós próprios que 
talvez nem seja necessariamente 
verdadeira? Quem somos nós, se 
não somos todos os rótulos que 
colocamos em nós próprios ao nível 
da alma?”.
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Mais de 20 anos depois do lançamen-
to do primeiro filme, chega agora 
«Matrix Resurrections» e não é, cer-
tamente, um caso único de histórias 
que regressam décadas depois, como 
são exemplos «O Dia da Independên-
cia: Nova Ameaça», «O Príncipe volta 
a Nova Iorque» (2021) ou «Legally 
Blonde 3», que tem estreia previs-
ta para o próximo ano. Em «Matrix 
Resurrections», Lana Wachowski 
regressa como realizadora e argu-
mentista, não contando, desta vez, 
com a participação da irmã, Lilly.  

Falando em elenco, os protagonistas 
Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss 
estão também de regresso, bem 
como Jada Pinkett-Smith e Lambert 
Wilson. Contudo, Hugo Weaving e 

Laurence Fishburne não estarão de 
regresso, mas isso não significa que 
os seus personagens não façam parte 
da história. Ora, como se trata de uma 
história Matrix, não há limites para 
a imaginação e tudo é possível, o que 
terá muitas aplicações, incluindo, em 
alguns casos, fazer regressar persona-
gens que se julgavam mortos. Além 
dos atores já conhecidos da trilogia, 
há espaço para novas adições, como 
Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan 
Groff, Neil Patrick Harris, Jessica 
Henwick e Priyanka Chopra Jonas.
 
Lana Wachowski volta a colaborar 
também com David Mitchell, autor 
do livro «Cloud Atlas», filme que Lana 
assinou, juntamente com Lilly Wa-
chowski e Tom Tykwer. Mitchell é um 

dos argumentistas de «Matrix Resur-
rections», juntando-se a Aleksandar 
Hemon, e falou de como o novo filme 
pode, uma vez mais, surpreender: 
“Não é certamente mais uma sequela, 
mas algo autónomo que contém, de 
uma forma engenhosa, os filmes Ma-
trix que o precederam. É uma criação 
muito bonita e estranha. Também 
conseguiu algumas coisas que não ve-
mos nos filmes de ação, o que significa 
que subverte as regras dos blockbust-
ers”.
 
Muito mudou no mundo desde que 
«Matrix» estreou, mas o tempo veio 
provar que muitas das reflexões na 
obra estavam, efetivamente, à frente 
do seu tempo. A vida pessoal das real-
izadoras teve também uma profunda 
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mudança. De lá para cá, Larry e Andy 
Wachowski assumiram-se como tran-
sexuais, mudando de nome para Lana 
e Lilly, respetivamente. Não obstante, 
parece que esta questão até já poderia 
estar subentendida na história de 
«Matrix» desde o início, segundo rev-
ela Reeves, que recorda um esboço 
inicial do guião que tinha um person-
agem que entrava no mundo Matrix 
com um género diferente. “Julgo que 
o estúdio não estava preparado para 
isso”, considera.
 
Apesar de os primeiros três filmes ter-
em sido realizados em conjunto pelas 
irmãs Wachowski, desta vez apenas 
Lana realiza. Contudo, até poderia 
ter sido assinado por outra pessoa, já 
que os estúdios pressionaram, durante 

anos, as cineastas para voltarem ao 
mundo Matrix. “«Matrix» foi um filme 
revolucionário e dar esse legado a out-
ra pessoa teria sido um erro horren-
do”, realça Jada Pinkett Smith. 
 
Lana Wachowski falou sobre a génese 
da história de «Matrix Resurrections»: 
“A arte é um espelho. A maioria vai 
preferir olhar para a superfície, mas 
haverá pessoas, como eu, que apre-
ciarão o que está por detrás do espelho. 
Fiz este filme para elas”. “Paradoxal-
mente, a tecnologia aproximou-nos, 
enquanto nos isolava. O poder da tec-
nologia para aprisionar ou limitar a 
nossa realidade subjectiva foi uma par-
te importante da nova narrativa para 
«Matrix Resurrections»”, acrescentou.
Apesar de tudo o que poderá ter muda-

do desde o primeiro filme, algo man-
tém-se: a relação entre Neo e Trinity. 
Contudo, enquanto, na trilogia origi-
nal, Trinity estava ciente da realidade 
simulada em que Neo vivia, o mes-
mo não acontece aqui. A essência da 
relação entre os dois não mudou, emb-
ora ambos não tenham memória disso. 
A ligação estende-se também fora do 
ecrã, com uma relação de amizade lon-
geva entre os atores que lhes dão vida. 
“Temos passado por esta experiência 
juntos como parceiros. A única forma 
de a descrever é como uma amizade 
de alma”, sublinha Carrie-Anne Moss. 
“Houve alguns momentos em que 
simplesmente começávamos a chorar, 
porque era tão profundamente co-
movente para nós, o Neo e a Trinity. 
Adorámo-los”, confessa. 
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cordou uma noite em que passou 
a chorar e que não conseguia dor-
mir, até que, “de repente, a história 
explodiu no meu cérebro”. Assim, 
foram os personagens de «Matrix» 
que acabaram por lhe dar algum 
conforto: “Não podia ter a minha 
mãe e o meu pai, mas tinha o Neo 
e a Trinity, que são, sem dúvida, os 
dois personagens mais importantes 
da minha vida”. “Foi imediatamente 
reconfortante ter de novo estes 
dois personagens vivos”, confessa. 
Lana falou ainda sobre como a sua 
própria história está também refle-
tida em Matrix: “A trilogia é sobre 
um amor realmente belo, a luta dos 

Lana Wachowski é uma realizado-
ra visionária, que já deixou a sua 
marca no Cinema e, mais concreta-
mente, no género de ficção científi-
ca. A cineasta norte-americana 
assinou a sua primeira longa-metr-
agem, «Sem Limites», em 1996, e, 
logo a seguir, surgiu «Matrix» e as 
suas duas sequelas. Realizou, ainda, 
obras como «Cloud Atlas» (2012) e 
«Ascensão de Júpiter» (2015), mas 
este último filme teve uma receção 
menos positiva. Lilly Wachowski, 
irmã de Lana, com quem colaborou 
nestes vários projetos, revelou que 
a interferência corporativa nos seus 
filmes a levou a “um ponto de vir-

agem”, pelo que, desta vez, apenas 
Lana regressa à história Matrix. 
“Não queria ter passado pela minha 
transição e ter passado por esta 
enorme agitação na minha vida, a 
sensação de perda da minha mãe 
e do meu pai, para querer voltar a 
algo que tinha feito antes”, conta 
Lilly.
 
A morte dos pais de ambas e de um 
amigo próximo de Lana acabou por 
fazer com que a cineasta voltasse 
a uma história tão querida para si: 
“Não sabia como processar esse tipo 
de luto. Não o tinha vivenciado de 
forma tão próxima”. A cineasta re-

LANA WACHOWSKI 

E
S

P
E

C
I

A
L

 
M

A
T

R
I

X
 

R
E

S
U

R
R

E
C

T
I

O
N

S



seres humanos e o significado das 
nossas vidas - está tudo lá. Lutava 
com tudo isso quando era jovem. 
Mas queria que este eu mais velho, 
este coração mais velho, fizesse par-
te da trilogia Matrix. Essa é uma das 
razões pelas quais queria voltar”.
 
Lana é também uma realizadora 
diferente na sua forma de filmar. Se 
antes se apoiava mais nos ensaios 
e numa maior preparação prévia, 
agora deixa-se levar por alguma im-
provisação, dando como exemplo a 
luz natural: “O sol está a brilhar e 
é perfeito para 20 minutos, tentan-
do-se filmar uma cena inteira de 

diálogo de seis páginas nesses pou-
cos minutos”. “Em vez de ser nova-
mente precisa, quis trazer esta ener-
gia de improvisação”. Esta mudança 
foi também sentida pelos atores: 
“A sua evolução como realizadora é 
extraordinária. O que temos agora 
é uma artista que se interessa pela 
luz natural, que quer estar ao lado 
da câmara e que se liga literalmente 
à câmara e se torna nesta outra coi-
sa, que nunca tinha visto antes”, 
conta Reeves. O ator relembra que, 
durante a trilogia original, Lana 
“estava mais atrás do monitor”. Já 
em «Matrix Resurrections», “tra-
balhava mais com o movimento da 

câmara e estava mais interessada 
em fazer do que em ensaiar”. 
 
Jessica Henwick acrescenta que, 
fora das filmagens, Wachowski le-
vava os seus atores a excursões 
de arte ou festas em que tinham a 
oportunidade de dançar e reforçar 
os laços entre si. “A Lana está a faz-
er coisas realmente interessantes a 
nível técnico, da mesma forma que 
criou um estilo na altura. Penso 
que ela vai mudar a indústria no-
vamente com este filme. Há algum 
equipamento de câmara que nunca 
vi antes e que estamos a utilizar”, 
realça a atriz. 
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Keanu Reeves é um ator com uma 
carreira já longa, além de lograr 
de uma reputação muito positiva, 
de alguém extremamente simpáti-
co e respeitador na indústria. O 
seu percurso começou em 1984, 
com uma pequena participação 
na série «Hangin’ In», começan-
do a ganhar mais relevância em 
filmes como «Ligações Perigosas» 
(1988) ou «A Fantástica Aventura 
de Bill e Ted» (1989), mas foi com 
«Matrix» que a sua carreira gan-
hou um novo rumo, participan-

do depois em obras mais ligadas 
à ação, mas não só, como «Doce 
Novembro» (2001), «Constantine» 
(2005) ou «John Wick» (2014), 
outro dos seus grandes sucessos. 

Sobre voltar a interpretar Neo, 
Reeves confessa que foi inesper-
ado, sobretudo tendo em conta o 
desfecho de «Matrix Revolutions» 
(2003), em que o personagem 
morre. “Quando a realizadora me 
perguntou o que eu pensava sobre 
fazer outro filme Matrix, disse: ‘Isso 

parece espantoso, mas estou mor-
to'’, ao que ela respondeu: 'Estás?'”. 
O ator revela que tudo é explica-
do em «Matrix Resurrections»: “A 
Lana escreveu um guião belo e uma 
história maravilhosa que encaixa 
comigo. Essa é a única razão para o 
fazer. Trabalhar com ela novamente 
é simplesmente espantoso. Tem 
sido realmente especial e penso que 
a história tem algumas coisas sig-
nificativas a dizer e nós podemos 
alimentar-nos dela”. “Adoro interp-
retar o personagem”, assinala.
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“Para mim, como ator, o meu 
personagem tinha uma jornada 
maravilhosa na trilogia - era um 
personagem que fazia a ponte 
entre o mundo real e a Matrix, 
um equilíbrio entre o mundo 
humano e o das máquinas... 
apenas pedindo a paz”, afirma. 
Contudo, como o próprio men-
ciona, ainda havia mais para 
explorar: “A Lana falou sobre 
outra história que tinha para 
contar, que se centrava em tor-
no de Neo e Trinity, a história 

de amor, e isso soou-me a algo 
realmente entusiasmante. Senti 
que havia ali um tipo de união 
perfeita”. “A partir do mundo 
codificado de Thomas Anderson, 
surge a palavra "binário", escol-
has que são singulares - desta 
forma, daquela forma. A Trin-
ity e o Neo, representam, para 
mim, este tipo de união. Penso 
que são muito complementares 
um do outro no seu pensamen-
to, na sua energia. Torço por 
eles”, acrescentou. Para Reeves, 

“Thomas Anderson só queria 
estar com a Trinity e serem fe-
lizes para sempre,  mas isso não 
aconteceu. E esse sentimento é 
realmente a principal propulsão 
do personagem neste filme, ele 
está a tentar voltar a isso”. So-
bre o novo filme, Reeves diz que 
é “super inteligente, divertido 
e com suspense”. “Esperemos 
que as pessoas gostem - é muito 
excitante e foi uma experiência 
extraordinária para o fazer”, sa-
lienta.
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Trinity é a personagem que mu-
dou a carreira da canadiana Car-
rie-Anne Moss, num percurso 
que começou como modelo, ten-
do dado os primeiros passos na 
representação uma década antes 
da estreia de «Matrix». A série «O 
Passageiro Imprevisto» foi onde 
teve a sua primeira participação 
nestas lides e foi na televisão que 
permaneceu durante alguns anos, 
até fazer parte do elenco de «Ex-
plosão de Fogo» (1994). Depois de 
«Matrix», a sua carreira teve, ainda, 
outros destaques como «Choco-

late» (2000), «Memento» (2000) ou 
«Paranóia» (2007), além das séries 
«Humans» e «Jessica Jones». 

Agora, tantos anos depois do 
primeiro «Matrix», Carrie Anne-
Moss volta a interpretar o papel que 
a tornou famosa, embora, tal como 
Neo, a sua personagem não tenha 
sobrevivido na trilogia original. “Es-
tava absolutamente entusiasmada 
com a possibilidade. Era algo que 
nunca imaginei que acontecesse”, 
confessa. A atriz recorda que «Ma-
trix» teve também um significado 

especial para a representação fem-
inina: “Quando fiz o primeiro «Ma-
trix», o filme pareceu ter realmente 
um grande impacto nas mulheres. 
As mulheres aproximavam-se de 
mim e agradeciam-me por abrir 
esta ou aquela porta”. Por isso, vê 
este filme “com muita reverência e 
com muito respeito. Respeito esta 
personagem mais do que qualquer 
outra que eu já tenha interpretado. 
Optei por não interpretar persona-
gens semelhantes. Não queria dar o 
trabalho árduo e a bela arte de Lana 
e Lilly a nenhum outro cineasta”.
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Das filmagens de «Matrix Rev-
olutions» até «Matrix Resurrec-
tions», Carrie-Anne Moss sentiu 
algumas diferenças a nível físico, 
mas contornou a situação ao "re-
speitar esse tempo que passou, 
o facto de o meu corpo ter tido 
três filhos. Mas também gostei 
desse desafio”. De qualquer 
forma, a atriz embarcou numa 
grande preparação para o re-
gresso de Trinity, com perda de 
peso, aprendizagem de lutas e 
“grandes cenas para me preparar 
mentalmente”.

Segundo Lana Wachowski, o 
tempo só fez bem à atriz: “A Car-
rie trouxe um nível totalmente 
novo. Ela foi destemida e feroz 
durante a primeira trilogia, 
mas agora levou isso para outro 
nível. É simplesmente extraor-
dinária”. Já Moss conta que viu 
o novo filme como uma rara 
“oportunidade para “personific-
ar” o amor de Lana. “Nunca me 
senti assim antes, em que pude 
ver que sou uma extensão do 
seu coração ao interpretar este 
papel”, diz. Para Carrie-Anne 

Moss, o papel de Trinity é algo 
que se destaca por completo na 
sua carreira: “Sinto-me definiti-
vamente honrada por estar num 
filme que causou tanto impacto 
e tenho um profundo respei-
to pelo papel que desempenhei 
nessa história”. “Ao mesmo tem-
po, quando sinto o seu peso, fico 
comovida por ter sido escolhida 
para fazer parte deste filme, o 
que ele significa para as pessoas, 
e não encaro isso de ânimo leve. 
Não é apenas um trabalho que 
fiz”, realça
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O ator norte-americano Yahya Ab-
dul-Mateen II tem ainda uma carrei-
ra recente, mas que tem conquistado 
cada vez mais atenção. Depois da 
estreia na curta-metragem «Crescen-
do» (2012), o ator participou em film-
es como «Aquaman» (2018), «Nós» 
(2019), «Os 7 de Chicago» (2020) 
ou na série «Watchmen». Em «Ma-
trix Resurrections», o ator dá vida 
a um papel muito especial na saga, 
Morpheus, que foi interpretado, na 
trilogia original, por Laurence Fish-
burne. Este novo Morpheus é dif-
erente, mas continua a servir como 
um mentor para Neo e ajudá-lo a at-
ingir o seu propósito na sua jornada 
pessoal. “O que os espectadores vão 
compreender é que existem muitas 
regras em Matrix. A idade, a aparên-
cia, as coisas que identificamos como 

reais, podem ser manipuladas nesse 
mundo. Em Matrix, tudo é possível”, 
refere Yahya Abdul-Mateen II.
O ator conta que procurou não rep-
licar o desempenho de Fishburne: 
“O Laurence já fez o que tinha de 
ser feito. Penso que o que o guião 
forneceu foi uma nova narrativa e 
algumas novas oportunidades que 
deram lugar, dentro do universo Ma-
trix, a um novo Morpheus”. Esta não 
é, contudo, a primeira vez que um 
personagem é interpretado por dois 
atores no Universo Cinematográfico 
Matrix. Oracle, o programa que con-
segue prever o futuro, foi introduzido 
através de Gloria Foster, mas Mary 
Alice viria a assegurar o papel após a 
morte de Foster por diabetes. 
“Interpreto uma personagem que 
está definitivamente consciente da 

história de Matrix e da história de 
Morpheus. Este personagem está 
numa viagem de autodescoberta. Há 
muita coisa na nossa história que é 
sobre o crescimento, de definição do 
próprio caminho. O Morpheus não 
está isento disso. Esta é definitiva-
mente uma abordagem diferente do 
personagem”, revela. O ator conside-
ra que este é “o papel mais exigente 
a nível físico da sua carreira”, e, por 
isso, trabalhou bastante com a equi-
pa de stunts. “De todas as coisas de 
ficção científica que eu fiz, Matrix é 
a que está mais fundamentada na 
realidade, ironicamente. Há todos 
os conceitos elevados que rodeiam 
o Matrix dentro da nossa história, 
mas, na realidade, há muito coração 
e humanidade a conduzir esta narra-
tiva”, salienta.

YAHYA ABDUL-MATEEN II
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Bugs é uma das novas persona-
gens que ficamos a conhecer em 
«Matrix Resurrections» e é in-
terpretada pela atriz britânica 
Jessica Henwick, que se destacou 
pelo seu trabalho na televisão, 
em séries como «A Guerra dos 
Tronos» ou «Punho de Ferro». 
No Cinema, participou em «Star 
Wars: Episódio VII - O Desper-
tar da Força» (2016) ou «On the 
Rocks» (2020), mas «Matrix Res-
urrections» é o seu grande de-
safio.

Bugs é uma hacker e personifi-
ca a metáfora do coelho bran-
co da história de “Alice no País 
das Maravilhas”. A personagem 
está numa missão para descobrir 
aquele que se sacrificou para sal-

var a humanidade e está disposta 
a tudo para encontrá-lo. Henwick 
revela que “a Bugs é uma de nós 
e é uma fã do Neo, fã do Matrix. 
Isso é que é uma loucura. Ela ado-
ra ver o Neo da mesma forma que 
o público anseia por vê-lo”. “Na 
história, Bugs é uma verdadeiro 
crente, pensa que Neo ainda está 
vivo. Ela acredita que o viu e nin-
guém acredita nela”, conta.

Jessica Henwick começou o trei-
no físico três meses antes de ar-
rancarem as filmagens. A atriz 
diz que o objetivo da equipa pas-
sava por “prestar homenagem a 
Kenshin, um personagem mangá 
japonês, que é muito rápido e 
ágil. Era isso que eu queria para 
a Bugs - uma espécie de coelho, 

perto do chão, muito rápido, mais 
rápido que todos os outros, mais 
esperto. Queria que ela lutasse 
de forma muito inteligente”. As 
cenas de luta de Bugs fazem lem-
brar Trinity e há um motivo para 
isso: “Penso que é espantoso o 
que a Trinity significa na história 
das estrelas de ação e das mul-
heres em filmes. Vejo todo este 
filme como uma carta de amor à 
Trinity. É algo maravilhoso fazer 
parte desse legado”.

A atriz teve também o seu mo-
mento de dilema pessoal devido 
a este filme. A certa altura, preci-
sou escolher entre fazer a audição 
para «Matrix Resurrections» e 
«Shang-Chi e a Lenda dos Dez 
Anéis» (2021): “Os estúdios sa-
biam das outras ofertas e ambos 
me deram a opção na condição 
de que eu só poderia fazer uma 
ou outra audição. Não havia 
qualquer garantia de que eu con-
seguiria uma ou outra. Para mim, 
foi um momento de comprimido 
vermelho, comprimido azul”. Em-
bora já tenha trabalhado com a 
Marvel [na série «Punho de Fer-
ro»], a escolha de Henwick pren-
deu-se pela raridade na oportuni-
dade de trabalhar na saga Matrix: 
“Sabia que não era uma oportuni-
dade que se tenha todos os dias. 
A Lana tem tido muitas ofertas 
para fazer mais filmes Matrix. 
Sabia que era agora ou nunca. En-
quanto, obviamente, a Marvel é 
uma empresa enorme e maravil-
hosa que faz filmes muito, muito 
regularmente”.

JESSICA HENWICK
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O agente Smith, arqui-inimigo de 
Neo, também está de volta, mas 
desta vez não é interpretado por 
Hugo Weaving. A nova versão do 
personagem tem agora outro in-
térprete, Jonathan Groff. O ator 
norte-americano tem vindo a con-
struir uma carreira variada, mas 
cada vez mais sólida, com partici-
pações nas séries «Glee», «Procu-
rando», «Caçador de Mentes» e 
até deu voz a Kristoff no filme 
fenómeno «Frozen: O Reino do 
Gelo» (2013). Foi também nomea-
do para dois prémios Tony pelo seu 
desempenho nos musicais «Spring 
Awakening» e «Hamilton».
Em «Matrix Resurrections», Groff 

dá vida a Smith, o sócio de Thomas 
Anderson, um homem confiante e 
audaz, que contrasta com Ander-
son. Para se preparar para o per-
sonagem, Groff trabalhou com um 
personal trainer por dois meses, a 
que se seguiram outros dois meses 
de treino de luta. “Ter de aprender 
lutas é muito físico e ter de lutar 
com outras pessoas é uma língua 
diferente de falar. Assim, encon-
trar o personagem dentro do meu 
corpo foi realmente fantástico e 
acabou por se revelar algo incrível”, 
diz o ator.

Groff afirmou também que pro-
curou, desde logo, reforçar o seu 

conhecimento sobre este univer-
so: “Queria que Matrix estivesse 
no meu cérebro, mesmo de forma 
subconsciente. Assim que descobri 
que consegui o papel, queria ter 
um conhecimento e uma consciên-
cia desse mundo mais do que o fã 
que eu era antes, para imergir real-
mente nesse mundo”. E a pensar 
em todos os fãs da saga, o ator con-
sidera que estes ficarão satisfeitos 
com o resultado final: “O Keanu e a 
Carrie-Anne estão a recriar perso-
nagens que se tornaram tão icóni-
cos. Estavam na casa dos 30 anos 
na altura e agora estão nos 50, por 
isso vê-los assumir novamente ess-
es papéis foi muito bonito”.

JONATHAN GROFF
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NEIL PATRICK HARRIS

Neil Patrick Harris tem já uma 
carreira longa, que começou 
em «O Amor de Clara» (1988) 
e que teve o seu primeiro mo-
mento alto na série «O Men-
ino Doutor», mas foi noutra 
produção televisiva que o seu 
percurso chegou a outro pata-
mar, com a interpretação do 
icónico Barney Stinson, em 
«Foi Assim que Aconteceu». 
Participou em filmes como «Em 
Parte Incerta» (2014), «Peque-
na Grande Vida» (2017) e até 
deu voz a super-heróis, como o 
Homem-Aranha na série anima-
da homónima de 2003, numa 
carreira bastante variada. 

Contudo, faltava-lhe no currícu-
lo um grande filme de ação, uma 
oportunidade agora concretizada 
em «Matrix Resurrections». Na 
obra, Neil Patrick Harris interpre-
ta o papel de terapeuta de Thomas 
Anderson, trabalhando de forma 
próxima com o seu paciente, aju-
dando-o a perceber os seus son-
hos e a distingui-los da realidade. 
Participar num filme deste género 
era uma vontade do ator, que pro-
curou aproveitar a experiência ao 
máximo, como o próprio revela: 
“Pratiquei, treinei. Estava em for-
ma para estar a fazer todas estas 
cenas. Infelizmente, descobri que 
o meu personagem só levava al-

guns murros. Mas não deixei que 
isso me impedisse e disse: ‘Quero 
fazer as minhas próprias cenas de 
ação’”.

Fazer parte de um filme como este 
significa também muito secretis-
mo e Neil Patrick Harris procurou 
guardar segredo de toda a história 
do filme até de si próprio: “Quan-
do vi o filme - e estou apenas em 
pequenas partes -, vi vários mo-
mentos do filme que não conhecia 
e adorei”. “Fiquei surpreendido 
com tudo isto. Não sabia de nada. 
Quero manter o segredo durante 
o maior tempo possível a todos os 
níveis”, assinala.
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JADA PINKETT SMITH

Jada Pinkett Smith faz parte do 
grupo de atores que regressam à 
saga, voltando a dar vida a Niobe, 
uma general que lutou pela sobre-
vivência de Zion e que agora cuida 
do bem-estar do seu povo, man-
tendo a sua garra e convicções. A 
personagem teve a sua estreia em 
«The Matrix Reloaded» e a atriz 
norte-americana volta, assim, a um 
dos papéis mais importantes da sua 
carreira, entre os quais também se 
destacam «Gritos 2» (1997), «Colat-
eral» (2004) ou a série «Gotham». 
Sobre como Niobe mudou desde 

«Matrix Revolutions», Jada Pinkett 
Smith afirma que “ela é capaz de ser 
uma pensadora e, porque não tem 
necessariamente as capacidades 
físicas que teve no passado, tem a 
geração mais jovem para basica-
mente ter essa energia exterior. 
Mesmo sendo um soldado, uma 
líder, sinto como se a Niobe tivesse 
sempre um lado terno”. “Penso que, 
à medida que envelhece - como to-
dos nós, amadurecemos e apren-
demos mais sobre a vida -, veio a 
saber que a vida é sobre o amor, a 
vida é sobre as suas relações. Não 

se trata apenas de sobrevivência. 
Uma grande parte da sobrevivência 
é amor”, acrescentou. 

Dar vida a Niobe exigiu que Jada 
Pinkett Smith passasse cinco horas 
por dia, para a aplicação de pros-
téticos. “Penso que o momento 
mais precioso para mim é o facto de 
ter podido participar no filme como 
um todo, para fazer parte da jorna-
da de Matrix. E de fazer parte de 
um projeto tão revolucionário. Para 
mim, isso é tudo”, conclui.
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PRIYANKA CHOPRA JONAS

Priyanka Chopra Jonas, mais con-
hecida por ter sido protagonista da 
série «Quantico», interpreta Sati, 
uma jovem mulher detentora de uma 
enorme sabedoria. A personagem já 
apareceu anteriormente, como uma 
criança de 10 anos, na saga, mais con-
cretamente em «Matrix Revolutions», 
interpretada por Tanveer K. Atwal. 

A atriz indiana confessa que é uma 
grande fã de Matrix: “Penso que a 
trilogia Matrix mudou o Cinema. 
Lembro-me, de forma clara, quando 
o primeiro filme foi lançado. Tinha 

16 anos. Lembro-me como mudou 
a cultura, em termos das questões 
e temas que abordou em termos de 
consciência e realidade”. 

Sobre a sua personagem, Priyanka 
Chopra Jones falou do que a sur-
preendeu: “Não antecipei a pro-
fundidade desta personagem e o 
tanto que significava para a Lana. 
Ela referiu que a colocou estrate-
gicamente no filme anterior, num 
prenúncio de quem poderia vir a 
ser. Para mim, isso foi muito por-
reiro e entusiasmante”. 
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Maria José Monteiro, 
carinhosamente conhecida 
como JO, formou-se em 
cinema em 1997 e, desde 
então, descobriu e explorou 
diversas áreas na produção de 
um filme. Atualmente, é no 
desenvolvimento 
do processo de 
casting que 
vive o seu 
propósito, 
algo que 
exige a 
sua maior 
dedicação. A diretora 
de casting da série do 
momento, «Glória», falou 
com a METROPOLIS sobre o 
processo de seleção do elenco 
da primeira série portuguesa 

para a Netflix, assim como 
os principais ingredientes 
para o sucesso desta função: 
a seriedade, o esforço e o 
profundo respeito e carinho 
pelos atores. Mas o requisito 
chave, e o primeiro de todos, 

será sempre… o amor pelo 
cinema.

 SARA
AFONSO

Começando pelo 
“início”, como 

é que a JO chega 
ao mundo do casting? Era um 
sonho de criança?
JO MONTEIRO: Sim. Quando 
era miúda, gostava de ser 
atriz e representava muito. 
Inevitavelmente, tirei o curso de 

ENTREVISTA

JO  
MONTEIRO

DIRECTORA DE CASTING Tínhamos 
ideias e um ideal 

para algumas  
personagens

GLÓRIA
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cinema para ser realizadora, e 
progressiva, e ironicamente, entrei 
no mundo do cinema porque era 
fluente em francês. Trabalhei 
em várias áreas antes de chegar 
ao casting, começando como 
assistente de produção, depois 
como coordenadora de produção, 
2ª assistente de realização e 1ª 
assistente de realização. Em 
tempos, o casting era feito pelo 
assistente de realização. Foi o 
Gerardo Fernandes, diretor de 
produção, com quem trabalhei 
em os «Capitães de Abril», que me 
propôs o meu primeiro trabalho 
como diretora de casting, na 
série «Maison Close», para o 
Canal+. Tínhamos, inicialmente, 
20 personagens contratadas em 
Portugal. Os atores portugueses 

foram tão talentosos, que 
“herdámos” 40 personagens. E foi 
assim que tudo começou…

O que a apaixona e desafia 
neste trabalho de casting?
JM: No trabalho de casting, o que 
eu gosto é de ler o guião, visualizar 
as cenas, imaginá-las e conceber 
uma personagem. A partir do 
momento em que eu interpreto a 
personagem, faço um estudo, um 
mood da personagem, apresento a 
minha perspetiva ao realizador e 
à produção e tomamos as decisões 
em conjunto. Por exemplo, quando 
fiz o «Fátima», levei referências de 
como seriam os portugueses nessa 
altura, para se ter uma ideia de 
como deveriam surgir os atores e 
os figurantes. No que diz respeito 

aos atores, é claro que existem 
ideias logo à partida. Por exemplo, 
no conto de fadas, imaginamos 
algo mais na base do arquétipo, 
por vezes algo mais caricatural; 
já num policial, pensa-se em algo 
mais frio, mais escandinavo. 
Existem, por assim dizer, 
diversos géneros de filme, que nos 
permitem alguma liberdade a nível 
de leitura e, depois, da conceção. 
Há filmes cuja ação decorre 
noutros países (ainda que filmados 
em Portugal), noutras épocas e 
culturas, e ainda que saibamos 
que os atores são versáteis, por 
vezes são caminhos novos que 
temos de encontrar. É sempre uma 
experiência nova.

Tem feito diversos trabalhos 
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em Portugal, mas também tem 
no currículo muitos projetos 
internacionais. Existem 
diferenças substanciais nestes 
dois mercados?
JM: Na verdade, eu tenho feito 
mais projetos no estrangeiro 
do que em Portugal. A grande 
diferença é o orçamento. Os 
orçamentos portugueses, por 
norma, representam um quinto 
dos orçamentos dos projetos 
estrangeiros. Isso não condiciona 
a minha leitura, ou seja, leio o 
guião e penso no ator A, B, C ou D 
para aquele papel. Contudo, pode 
condicionar a escolha do ator. Isto 
é, entre um projeto internacional 
bastante bem pago, que vai dar-lhe 
uma projeção internacional, ou 
um projeto em “casa”, remunerado 
a metade do valor, se calhar o 
ator vai preferir o outro projeto 

porque lhe dará mais projeção e 
mais recurso financeiro. Aquilo 
que gosto particularmente quando 
faço projetos internacionais é que 
os realizadores e os produtores 
têm sempre uma leitura muito 
virgem do que são os nossos 
atores. Ou seja, se o ator fizer 
um bom casting e tiver um bom 
percurso, eles não têm preconceito 
em relação ao percurso em si, o 
que não acontece em Portugal. 
Os atores que fazem um certo 
tipo de trabalho são, por vezes, 
excluídos automaticamente de 
alguns projetos considerados 
de “primeira categoria”. E esta 
questão é muito delicada. Isto 
refere-se sobretudo aos atores 
de novela. Alguns realizadores 
excluem imediatamente atores 
de novela, o que é um erro, 
porque a novela é um género e é 

também uma ótima escola para 
os atores. Dá-lhes muita bagagem, 
e eles habituam-se a ser “todo-o-
terreno”, a reagir rapidamente e a 
improvisar. O único senão dessa 
escola é, por vezes, estarem tão 
habituados ao modo de piloto 
automático e ao modo autónomo, 
porque não existe tempo para 
serem dirigidos, que eles acabam 
por ser demasiado autónomos e 
não tão facilmente dirigíveis. Mas 
isso são pequenas questões que se 
retificam rapidamente. Portanto, 
a diferença magistral entre o 
projeto internacional e o nacional 
é que existe uma grande abertura 
no estrangeiro e os atores são 
observados pelo seu desempenho 
e pela sua presença e qualidades, 
mais do que por aquilo que 
poderão ter feito e que pode não 
ser do agrado do realizador. 
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Em relação a «Glória», como 
aconteceu esse convite? 
JM: O convite veio diretamente 
do diretor de produção da série, 
o Sérgio Batista. Conhecemo-nos 
em 1999, quando fizemos o filme 
«Capitães de Abril» e éramos 
ambos assistentes de produção. Já 
há muito que queríamos trabalhar 
juntos, mas ainda não tinha 
sido possível. Devo essa grande 
e maravilhosa oportunidade ao 
Sérgio e estou-lhe muito grata. 

A série conta com um 
elenco “de luxo” do 
panorama nacional e 
conseguiu excelentes atores 
internacionais. Sabia, à 
partida, que atores iria querer 
no projeto? 
JM: O processo de casting durou 
oito meses. Para as personagens 
portuguesas, já sabíamos mais ou 

menos quem queríamos chamar. 
Foi um trabalho de muita sintonia 
com o Tiago Guedes, o realizador. 
Por exemplo, a personagem do 
Ramiro foi quase instantânea e 
em simultâneo. Dissemos ambos: 
“João Pedro Vaz, João Pedro Vaz!” 
Foi quase em uníssono. Depois, 
houve um estudo, para perceber 
que ator poderia funcionar em 
determinado papel. Crimos 
algumas dinâmicas engraçadas 
para perceber quem é melhor para 
cada tipo de papel. Por exemplo, 
existem três ou quatro atores 
que poderão fazer um papel e 
certamente que seriam ótimos, 
mas, depois, há um caminho a 
percorrer, para que tudo faça 
sentido em conjunto com as outras 
personagens. Vamos desbravando 
caminho e é um trabalho muito 
engraçado. Neste caso, foi uma 
parceria muito construtiva, uma 

vez que o Tiago Guedes também 
conhece muitos atores e foi 
muito agradável trabalhar com 
ele nesse sentido. Em relação ao 
elenco estrangeiro, foi um ponto 
de interrogação. Inicialmente, 
tínhamos algumas ideias de 
atores mais conhecidos a nível 
internacional, e depois começámos 
a perceber que se calhar era um 
contrassenso. Foi um processo 
mais delicado e não tão consensual 
porque existem opções válidas 
num sentido e não noutro; por 
vezes, não é o talento do ator nem 
o seu desempenho, é também a 
incidência e a influência que pode 
ter noutra personagem e noutro 
ator. São vários fatores que entram 
em linha de conta. Tínhamos 
ideias e um ideal para algumas 
personagens e depois fomos 
descobrindo outros atores que 
não conhecíamos e que para mim 

JO MONTEIRO
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foram uma enorme descoberta. 
Há atores incríveis. Quando 
lancei o casting de «Glória» 
nas plataformas, recebi para a 
personagem da Anne, 230 self-
tapes, e 100 para a personagem do 
James. Das 230 self-tapes de Anne, 
apresentei 15 ao 
realizador, 
ao autor 
Pedro Lopes 
e à equipa 
de produção: 
José Amaral e 
Sérgio Baptista. Fizemos a nossa 
seleção e apresentámos os nossos 
cinco favoritos à Netflix USA, que 
sempre foi muito benevolente, 
conciliadora e que aprovou 
sempre as propostas. Quando não 
concordava, criava uma linha de 

reflexão, de pensamento, mas isso 
aconteceu apenas com uma em 
130 personagens. Foi um processo 
muito agradável e uma parceria 
muito simpática. 

Como está a viver este sucesso 
da série, para o qual 

também contribuiu 
com o seu 
trabalho? 
JM: Bom, para 
começar, tive 

alguma reserva em 
ver a série. Esperei alguns dias 
para não ser contagiada por 
este fenómeno de euforia, quase 
histerismo, em relação à estreia 
da série. Um histerismo que eu 
também vivi, claro. Mas a verdade 
é que vi a série com muito prazer. 

Consegui totalmente abstrair-
me da minha participação no 
projeto. Achei um trabalho 
visualmente muito coeso, assim 
como narrativamente. Achei que 
os atores tiveram desempenhos 
muito bons e que isso tornou as 
personagens reais, e vi a série com 
muita satisfação e curiosidade. 
Tive necessidade de ver episódio 
atrás de episódio e não senti 
que fosse por ter qualquer 
envolvimento no processo. Senti 
que era um projeto consistente, 
honesto e visualmente agradável. 
Fico muito feliz com a minha 
contribuição, mas sinto que é um 
projeto à parte de mim, fora de 
mim.  

Como é que acontece o processo 

a dife-
rença magistral 
entre o projeto in-

ternacional
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de casting? O diretor já tem 
em mente alguns atores e 
discute depois com o diretor 
de casting? Ou o diretor sabe o 
que pretende e tenta “vender” 
a ideia ao realizador?
JM: O processo de casting, pelo 
menos no que me diz respeito, é 
um trabalho de grande construção, 
de pensar a personagem, enquanto 
leio o guião. É perceber quais as 
características dessa personagem e 
pensar como vou apresentá-las aos 
atores. Como é que vou defender 
esta personagem? É um todo. 
Quando se lê um guião, tem de 
se apreender bem a personagem, 
a relação da personagem com o 
universo que a rodeia, os seus 
objetivos, os seus desafios, a sua 
essência. Depois da leitura daquilo 

que poderá ser a personagem 
como nós a entendemos, começa-
se, então, a fazer um estudo de 
atores. E, por vezes, há atores 
que nos surpreendem. O diretor 
de casting, ou eu pelo menos, 
“prepara o cozinhado” e faz as 
propostas. Algumas vezes, tento 
levar a água ao meu moinho, 
pois os realizadores dizem que 
já têm um ator ou uma atriz em 
mente e eu peço sempre para 
darem espaço para verem outras 
pessoas. Por exemplo, aconteceu-
me recentemente, num projeto 
internacional, dizerem-me que 
queriam, taxativamente, um certo 
ator. Pedi encarecidamente que 
me deixassem apresentar outros. 
E quando o casting foi entregue, o 
realizador e o produtor ligaram-

me e disseram-me que eu os tinha 
deixado confusos, pois, além do 
que tinham em mente, tinham 
ficado com mais cinco atores em 
processo de seleção. E isso é bom, 
porque os próprios atores vão-nos 
oferecendo coisas que nós não 
tínhamos imaginado à partida. 
São seres à parte, completos, com 
a sua vida, com a sua cultura, 
com as suas experiências e que, 
muitas vezes, trazem mais do que 
aquilo que conseguimos prever. A 
ideia de ter um só ator para uma 
personagem não me agrada porque 
é um processo de descoberta. Por 
norma, corre sempre bem porque 
é o ator que nos conquista, que 
conquista a personagem e quem a 
vê. 
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Isabel Coixet [foto] é uma 
das cineastas espanholas 
mais importantes do cinema 
contemporâneo. Trabalhou com 
alguns dos melhores atores 
e atrizes do cinema mundial 
nos últimos 30 anos e dividiu 
a sua carreira 
pela escrita 
de guiões e 
direção das 
suas longas-
metragens. 
Conquistou 
prémios 
e atraiu espetadores de 
diferentes latitudes para as 
suas histórias poderosas com 
um ponto de vista feminino 
bem vincado. O amor pelo 
cinema começou nas tardes 

passadas numa sala de cinema, 
na Barcelona da sua infância, 
onde trabalhava a sua avó, 
e noutro momento decisivo: 
quando recebeu de presente 
uma câmara de 8mm. O 
resto é uma bonita carreira, 

recheada de momentos 
altos, dividida entre 

a Europa e os 
EUA, passando 
inclusive pelo 
país do sol 

nascente. No 
passado mês de 

outubro passou por Lisboa, 
convidada para apresentar 
uma retrospetiva da sua 
obra no FilmFest e concedeu 
à revista METROPOLIS uma 
entrevista exclusiva sobre a 

respeito 
imenso os cineas-

tas que falam apenas 
do seu país

ISABEL COIXET 
A CARREIRA
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sua vida e carreira, em jeito de 
balanço. A fechar a agradável 
conversa, revelou que vai 
filmar em Portugal, com atores 
portugueses, uma história de 
amor baseada num conto de 
William Boyd. 
SÉRGIO
ALvES

Reza numa biografia na 
Internet que tudo começou (a 
carreira) com a oferta duma 
câmara de 8mm. É verdade?
Isabel Coixet: Sim, sim, é verdade. 

Tudo seria diferente se não 
tivesse recebido aquela câmara 
ou o cinema era o seu destino?
IC: Sabes que a minha avó 

trabalhava na bilheteira de um 
cinema no meu bairro, de Gracia 
(Barcelona). Um cinema que ainda 
existe – chama-se Texas- e os meus 
pais, como trabalhavam os dois, 
deixavam-me nesse cinema e por 
isso absorvia tudo o que tinha a ver 
com cinema.
 
Depois, no início da vida 
profissional, começou a fazer 
publicidade (filmar spots e 
anúncios). O que aprendeu 
desse período para o trabalho 
posterior, como cineasta?
IC: Não estudei em nenhuma escola 
de cinema, formei-me em História. 
E de alguma forma a publicidade 
foi a minha escola no cinema. A 
publicidade vivia um momento de 
esplendor em Espanha…

Também trabalhei muito nos 
EUA, França, Alemanha. Ou seja, 
trabalhei como realizadora de 
publicidade em muitos países do 
mundo. De alguma maneira o 
que o cinema tem de bom é toda 
esta estrutura que permite rodar 
em Tóquio, em Vancouver ou 
em Barcelona e que não é muito 
diferente dumas cidades para as 
outras.

Em termos de produção?
IC: Sim, de estrutura. Trabalhei 
com grandes diretores de 
fotografia, aprendi muito com eles, 
desde Vittorio Storaro, entre outros 
e procurei aprender com todos. 
Beber de todos! 

O momento da criação da sua 
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produtora. Porque é que sentiu 
a necessidade de criar a sua 
própria produtora Miss Wasabe, 
no ano 2000?
IC: Porque de alguma maneira te 
dá a oportunidade de controlar 
mais as coisas e permite dar a 
oportunidade a outros de produzir 
curtas-metragens, documentários, 
primeiras obras. E nesse sentido 
dá a possibilidade de um controlo 
maior.
 
Recuemos no tempo: a primeira 
longa-metragem: «Demasiado 
viejo para morir joven» (1987) 
Queria falar sobre essa época 
em Espanha. Foi uma época de 
mudança…
IC: Vínhamos de uma ditadura de 
40 anos. Tinha 15 anos quando 
Franco morreu e recordo-me como 
eram as coisas antes do fim da 

ditadura. Da falta de liberdade. 
Vivia numa família de gente 
politizada e progressista e sempre 
me faziam ver que a situação, 
em Espanha, não era normal. 
Não era uma maneira moderna 
de viver nem de estar no mundo 
contemporâneo. Então, o meu 
primeiro filme (tinha 26 anos), 
pude fazê-lo porque existiu uma 
primeira medida que apoiava 
os jovens cineastas. Houve um 
período que existiu toda uma 
legislação dedicada a promover 
a produção de primeiras obras 
a homens e mulheres. E isso foi 
muito importante! Pude fazê-lo 
nesse contexto. Foi uma lei que 
durou muito pouco tempo e pude 
aproveitar…
 
E apresentei um projeto que tinha 
escrito a uma produtora – já tinha 

feito um par de curtas-metragens 
antes -e, aceitaram!
 
Havia um ambiente, um 
contexto favorável?
IC: Sim. Havia uma efervescência 
nesse momento de coisas que 
mudavam. Essa sensação de que 
tudo era possível …
 
Que era o contrário do que 
se vivia nos anos 1970, onde 
não havia ideia de futuro ou 
sensação de esperança?
IC: Sim, em que não havia nada! 
Em Espanha se questiona agora 
muito a forma como passamos do 
fascismo para a democracia, mas 
tive a sorte de viver na época dos 
primeiros governos socialistas, os 
primeiros presidentes de câmara 
municipal como o do Madrid que 
abriu a cidade ao mundo…

APRENDER A CONDUZIR
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Viveu essa fase de Madrid, de 
abertura…
IC: Sou da Barcelona, mas vivi 
essa fase de festa toda a noite, de 
abertura não apenas da cidade, mas 
de todo o país. Vivi uma agitação, 
uma mudança muito bonita. E 
agora muitos a criticam, a forma 
como se passou dum regime para 
outro. Penso que as novas gerações 
não têm a noção clara do que 
ocorreu, mas passar do mundo 
em que vivíamos ao salto que 
se deu em pouco tempo, foi um 
milagre! Recordo, por exemplo, 
o primeiro ministro da cultura, 
Jorge Semprún, uma pessoa que 
viveu toda a sua vida no exílio, em 
campos de concentração, que lutou 
na clandestinidade durante muito 
tempo. Creio que isto foi muito 
importante e muito bonito!
 
Saltamos agora para os anos 

1990 e para a primeira longa-
metragem em língua inglesa: o 
ano é 1996 e o filme «Coisas que 
nunca te disse». Como foi essa 
passagem de realizar filmes 
em castelhano para filmes em 
língua inglesa?
IC: Como eu já tinha trabalhado 
muito fora do país, para mim era 
algo muito natural. Julgo que 
o cinema permite trabalhar em 
países que não o teu e transpor 
fronteiras de uma forma natural…
 
Pergunto isto, pois para muitos 
é um salto difícil e muito pouco 
aceite…
IC: Sim e para países em que somos 
tão centrados em nós próprios. 
Por exemplo, para mim, nos EUA 
parecia normal que alguém como 
eu fizesse filmes nos EUA com 
atores americanos, com histórias 
americanas. Para mim também 

(embora fosse uma época em que 
vivi muito tempo nos EUA) parecia 
normal escrever um filme noutra 
língua. 

Sempre se sentiu mais do que 
uma cineasta espanhola, ou 
catalã, uma cineasta mundial, 
ou global. No sentido de contar 
histórias universais, com temas 
universais que podem ser 
contados em qualquer língua?
IC: Isso sempre fez parte da 
experiência de ser cineasta. Para 
mim, por exemplo ver um filme 
japonês e sentir uma ligação com 
esse tema. E depois conhecer a 
Naome kawaski ou o Koreeda. E 
concluir apesar dessas diferenças, 
temos uma linguagem comum, 
para mim isso foi determinante. 
Não conhecia Jim Jarmush, Hal 
Hartley e de repente percebia que 
falava de coisas da nossa geração, 

A MINHA VIDA SEM MIM
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de assuntos e temas comuns e para 
mim essa comunidade de cineastas 
que transcende as fronteiras. 
Para mim isso foi fundamental 
na minha experiência como ser 
humano e como cineasta. Mas, 
ao mesmo tempo respeito imenso 
os cineastas que 
falam apenas 
do seu país, da 
sua terra. Mas, 
no meu caso 
permitiu-me 
trabalhar muitos 
temas, trabalhar, ampliar…
 
Agora, comparando os anos 
1990 durante os quais sempre 
teve uma atitude positiva 
como mulher num meio 
profundamente masculino e 

dominado pelos homens. Como 
era, nesses tempos, o mundo 
do cinema comparado com a 
atmosfera que se vive hoje?
IC: Teria preferido fazer cinema 
nos dias de hoje e agora. Porque 
é muito mais fácil! No momento 

em que comecei a fazer 
cinema havia muito 

poucas referências 
e tinhas que ser 
muito forte e ativa 
e colocar-te duma 

forma que é assim: eu 
não sou do tipo de gritar e impor-
me dessa forma numa rodagem não 
é o meu estilo. Mas é muito claro 
que se não me imponho e mostro 
muito firme no que quero, não vou 
conseguir o que pretendo e não vou 
ser levada a sério. No momento 

em que comecei a fazer cinema, 
ser mulher e ser jovem era a pior 
combinação possível. Agora é uma 
boa combinação! 

Sente que abriu caminho, um 
pouco?
IC: Sim! Sinto porque em muitas 
escolas de cinema muitas jovens 
que estudam cinema descobriram a 
possibilidade de que ser mulher era 
possível fazer cinema.  
Descobriram o cinema com os 
meus filmes. 

Com o seu exemplo – a carreira, 
filmes que fez?
IC: Sim, sim! Da possibilidade, que 
é possível fazer filmes e ter uma 
carreira, sendo mulher e jovem. 
Sair para fora do país, trabalhar 

a câmara 
agrada-me por-

que me permite criar 
uma intimidade

 87 METROPOLIS FEVEREIRO 2022



com toda a classe de atores do 
mundo e contar histórias de 
mulheres onde os homens também 
têm um papel. Não é apenas um 
mundo feminino, fechado sobre si 
mesmo. Até porque o mundo não é 
assim!  

Pegando em dois dos seus filmes 
mais interessantes: «A Minha 
Vida sem Mim» (2003) «as 
Palavras que Nunca te Disse» 
(2005). Temos duas mulheres, 
num filme com um ponto de 
vista feminino, em situações 
limite onde a força da mulher 
sobressai. Como foi trabalhar 
com Sarah Polley nestes dois 
filmes?
IC: É uma atriz fantástica, uma 
atriz maravilhosa, uma mulher 

duma sensibilidade e duma 
inteligência incríveis. Não a 
conhecia antes de «A Minha Vida 
Sem Mim» (2003). Foi escolhida 
num casting. Conversamos 
muitíssimo, quer sobre a minha 
vida e sobre a dela. Conversamos 
sobre o mundo em que vivia a 
personagem dela desse filme. E 
depois em «As Palavras que Nunca 
te Disse» (2005) eu escrevi esse 
papel para ela protagonizar.  
Tu olhas para ela e vês que há ali 
alguém com um mundo interior 
enorme. Ela não precisa de muito 
para o exprimir. Não é muito 
histriónica. De qualquer forma, não 
gosto do histrionismo. Gosto da 
contenção. Explica mais coisas essa 
forma do que o grande gesto, ou o 
grande ato.

Como foi trabalhar com 
todos esses atores e atrizes 
internacionais, algumas delas 
estrelas?
IC: Não trabalhei com estrelas, 
trabalhei com atores e atrizes de 
enorme talento, talvez a única 
estrela com quem tenha trabalhado 
foi a Penélope Cruz e foi muito 
fácil trabalhar com ela. Mas 
sempre trabalhei com grandes 
atores que no início amaram o 
argumento que lhes foi entregue, 
sentiram uma ligação forte com o 
guião. A partir daí quando há uma 
conexão, há uma compreensão 
fundada da personagem e fica tudo 
mais facilitado. E torna-se mais 
fácil! Para mim trabalhar com 
todos eles foi sempre fácil, muito 
enriquecedor, não posso dizer que 

ELEGIA
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sou amiga de todos os meus atores, 
mas com alguns como Sarah Polley, 
Tim Robbins, Ben Kinsgley tenho 
uma amizade que permance.
 
No trabalho com os atores 
também recebe contributos 
deles para as personagens e 
aceita-os de forma natural?
IC: Sim, eu aceito sempre as 
ideias de pessoas inteligentes. E 
posso estar grata por ter sempre 
trabalhado com pessoas muito 
inteligentes, muito sensíveis com 
um instinto que soube apreciar e 
todos as personagens ganharam 
com as contribuições que cada um 
dos atores trouxe para elas. E fê-las 
crescer. 
  
Escreveu a maioria dos seus 

filmes ou assinou o argumento, 
aliás foi aí que conquistou 
alguns dos principais prémios. 
Onde se sente mais à vontade: 
na secretária a escrever 
histórias ou atrás da câmara 
a dirigir atores e a operar a 
câmara (pois nos seus filmes é a 
Isabel que opera a câmara)?
IC: Divirto-me muito a escrever 
porque é aquele momento em 
que tudo é possível, ou seja, é o 
momento em que a realidade não se 
impõe! Tu sentes-te livre …
 
Não há, por exemplo, poucas horas 
de luz para filmar…. Mas gosto do 
ambiente da rodagem, creio que 
às vezes passam-se coisas únicas. 
Creio que é preciso estar muito 
aberto, a mente, o ouvido, os 

olhos, e de todos os sentidos para 
captar o que se passa na realidade 
da rodagem e como o podemos 
aproveitar para o filme.   
 
Operar a câmara agrada-me 
porque me permite criar uma 
intimidade com os atores que creio 
que eles agradecem, e creio que foi 
fundamental para encontrar o meu 
estilo de realização.

A Isabel trabalhou muito na 
Europa e também nos Estados 
Unidos. Quais são as grandes 
diferenças entre uma realidade 
e a outra?
IC: É diferente caso trabalhes 
numa grande produção e é uma 
produção sindicalizada, existe 
uma série de regras de sindicatos 
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A LIVRARIA

que às vezes não são fáceis para 
trabalhar. Atenção que sou sempre 
a favor que existam sindicatos, 
mas existem normas. Nos EUA 
tudo está mais compartimentado, 
a pessoa que trata dos adereços 
não trata de outra coisa qualquer. 
Não se lhe pode pedir outra coisa. 
Por exemplo, eu tive de pedir uma 
autorização especial para poder 
operar a câmara nos filmes que 
rodei nos Estados Unidos. Uma 
autorização especial dada pelo 
sindicato e tive de pagar uma taxa. 
 
Porque não é a função que se 
atribui a um realizador?
IC: Sim. Um realizador tem 
que dirigir. Mas para o meu 
processo de direção, levar a 
câmara e operá-la faz parte desse 

processo. E consegui, no meu 
caso, as autorizações para o fazer. 
Mas, nos EUA, está tudo mais 
compartimentado, por exemplo os 
horários: em Espanha se passam 
20 minutos e estamos atrasados 
não é um problema, não se passa 
nada de especial. Já nos EUA, 
são muito rígidos em relação ao 
cumprimento de horários e se te 
atrasas um pouco no planeado vem 
logo o técnico respetivo chamar a 
atenção para o cumprimento do 
horário definido de rodagem. São 
realmente rígidos. Mas também 
uma das coisas que aprendi na vida 
dum realizador é a adaptar-me às 
situações e realidades que tenho 
de enfrentar. A mim não me custa 
adaptar-me: sou muito pragmática. 
Se tenho de trabalhar em Tóquio, 

adapto-me à realidade japonesa… 

Que pensa destas mudanças 
na distribuição de cinema 
e exibição que a Pandemia 
agudizou? A possibilidade de os 
filmes não estrearem em sala… 
como vê a situação atual?
IC: Este ano vamos ver se o futuro 
das salas se consolida, ou se fecham 
as salas…

Em Barcelona, como foi? 
Fecharam muitas salas?
IC: Não muitas. Acho muito 
engraçado quando as pessoas 
esperam pela estreia do novo 
“Bond” como se a estreia do novo 
filme de James Bond viesse salvar o 
cinema. Bem, a estreia desse filme 
salvará aqueles que apostaram na 
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estreia deste novo filme. As pessoas 
que vão ver o último “Bond” vão 
duas vezes por ano ao cinema, são 
uns fãs muito específicos deste 
fenómeno e não de ir ao cinema. 
Então, não sei… eu como criadora o 
que procuro é outra coisa. Fiz uma 
série para a HBO…
 
Fez um filme para a Netfix - 
«Elisa e Marcela» (2019) - …
IC: Fiz. E a minha geração está com 
a ideia que um filme estrear na sala 
de cinema, onde não podes utilizar 
o telefone móvel, onde estás em 
comunhão com o que passa no 
grande écran, será sempre mais 
interessante do que qualquer coisa 
que passe numa das plataformas. A 
atenção é fundamental. Mas creio 
que a atenção está dividida por 

tantas coisas …

Como voltar a chamar o público 
mais jovem à sala de cinema?
IC: Bem, não sei como se 
chama o público mais jovem ao 
cinema. Fazem-se filmes muito 
interessantes e que podiam 
interessar aos adolescentes que 
não vão ao cinema. Mas há um 
hábito que se perdeu, e que os pais 
desses jovens também já tinham 
perdido. É pedir coisas que não 
vão fazer. Creio que o papel dos 
festivais é muito importante! O de 
atrair público aos cinemas. Mas 
também estamos a ver que muitos 
festivais não conseguem chamar 
o público, há pouca gente nas 
salas. Só quando chegam filmes, 
precedidos duma grande campanha 

de marketing, é que as pessoas 
aderem… 

Porque é uma questão de 
visibilidade, não se investe 
tanto noutros filmes…
IC: Sim. Porque se investe nos 
filmes que têm êxito assegurado. 
Ninguém quer riscos. Todos 
querem coisas seguras. E o cinema 
nunca foi um território seguro. 
Quantos produtores se arruinaram 
porque fizeram filmes que 
fracassaram e demoraram muito 
tempo a recuperar e a voltar a 
filmar. Veja-se o caso de Leos Carax 
que há muitos anos não fazia nada. 
Por várias razões: porque arruinou 
os produtores de «Les Amants 
du Pont neuf». Mas penso que a 
convivência do blockbuster com a 
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NINGUÉM QUER A NOITE

produção portuguesa mais pequena 
de alcance universal vai existir 
sempre. É uma pena que um filme 
que fale de coisas da alma dum 
cineasta e importantes da condição 
humana, nunca trará tantos 
espectadores como um filme de 
James Bond que fala dum espião… 
 
Como foi a pandemia para a 
Isabel, em termos criativos?
IC: Foi uma seca total! Não 
consegui escrever nada. Parecia 
que havia uma espécie de névoa 
que cobria tudo. E agora estou a 
começar a sair da névoa e agora 
tenho um projeto dum filme 
americano que se passa em 
Portugal… 
 
Então é a primeira vez que 

Portugal entra na sua vida 
cinematográfica. Quer falar um 
pouco sobre isso?
IC: Sim. É um projeto muito 
bonito. O argumento é da autoria 
dum grande escritor que se chama 
William Boyd. Eu até dizia, antes 
da pandemia, que nunca voltaria 
a filmar um argumento doutro 
guionista porque é mais fácil 
para mim ser eu a escrever os 
guiões. Mas, este projeto é muito, 
mas muito bonito! Espero que 
se possa fazer no próximo ano. 
Baseado num conto deste escritor 
de qualidade, a ação passa-se nos 
anos 1930, no início do Portugal de 
Salazar. É uma história de amor.  

Num contexto urbano ou rural?
IC: Um contexto urbano. Passa-se 

entre Lisboa e arredores. 
 
Vai trabalhar com atores 
portugueses?
IC: Há atores portugueses, 
americanos e britânicos. É uma 
história muito bonita. Com o pano 
de fundo das indústrias da cortiça.
 
Como se chama?
IC: «Nobody’s Heart». O coração de 
ninguém. É muito poético e bonito. 
 
Para iniciar a rodagem no 
próximo ano?
IC: Esperemos que sim. Vamos 
bater na madeira para dar sorte 
[risos].
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A METROPOLIS teve a 
oportunidade de conversar 
– em múltiplas chamadas 
Zoom one on one – com o 
elenco principal e criadores 
de «The Expanse», cuja 
sexta temporada começou 
recentemente 
no Amazon 
Prime Video. 
Ainda sem 
sentimento 
de 
despedida, 
há uma 
vontade generalizada de 
dar continuidade à história 
no pequeno ecrã. Para já, as 
aventuras espaciais continuam 
nos livros. 
SARA QUELHAS

dominique tipper e steven 
strait (actores)

O início da sexta temporada 
dá-nos um sentimento de 
esperança, com a criança e 
todos os animais, na sequência 

de tanta morte e perda. 
Consideram que 

esta esperança 
marca o tom 
para os próximos 
episódios? 

Steven Strait: 
Acho que há 

muitas correntes diferentes da 
condição humana com o início 
da temporada. Há certamente 
uma nova civilização a formar-se 
num local diferente e, por outro 
lado, encontramos a tripulação 

ENTREVISTA

ELENCO E 
CRIADORES 

há muitas 
correntes dife-

rentes da condição 
humana

THE EXPANSE
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da Rocinante e o resto do sistema 
completamente exaustos com 
uma guerra que parece não 
levar a lado nenhum, e todas as 
mortes aparentemente sem um 
propósito discernível. Então, 
respondendo à pergunta, acho que 
sim e não; mostra-nos esperança, 
mas também nos mostra a dor, 
apresenta todos os lados como a 
série sempre fez.

No fim do dia, é uma história 
sobre família, mas temos 
diferentes famílias: a da 
Rocinante, os Belters, o Phillip 
e por aí fora. Devemos esperar, 
nalgum momento, uma situação 
tipo «A Escolha de Sofia» 
(1982)? Especialmente para a 
Naomi?

Dominique Tipper: Acho que 
tem sido um tema constante para 
a Naomi. De que lado é que ela está 
verdadeiramente? Como é que ela 
se pode manter fiel àquilo em que 
ela acredita, mas ao mesmo tempo 
servir a sua família, a família da 
Rocinante, a família que deixou 
para trás e depois o Universo 
em geral e as outras pessoas? 
Acho que sim, que ela vai ter de 
tomar decisões muito difíceis esta 
temporada. Não acho que ela saiba 
como lidar com as escolhas até que 
elas acontecem, mas ela meio que 
sabe o que tem de fazer ou que se 
dirige na sua direção, e é muito 
complicado para ela. É um desafio 
moral, como é sempre para ela e em 
«The Expanse». É o que fazemos, 
nunca há um certo ou errado 

claro, é apenas o que enfrentas 
no momento e como podes lidar 
com isso, com base naquilo em que 
acreditas. E é isso que ela faz.

Como foi trabalharem juntos 
nas últimas seis temporadas?
Steven Strait:  Uma alegria! 

Dominique Tipper: Foi sempre 
bom. Tivemos os nossos altos e 
baixos, mas acho que interpretar 
esta relação entre a Naomi e o 
Holden tem sido um prazer e 
terminar com isso, o que significa 
neste mundo que criámos com 
«The Expanse», o macro, o micro, 
quem eles são; pessoas com as 
suas crenças, moral, inclinações 
políticas, e como isso afeta o 
relacionamento. Sempre gostei 

 96METROPOLIS FEVEREIRO 2022



de explorar isso contigo [olha 
para Steven] e acho que o nosso 
compromisso e contar a história 
de forma honrada tem sido o 
mesmo. E foi nisso que sempre nos 
conectámos – foi sem dúvida uma 
alegria.

Acreditam que as vossas 
personagens chegaram ao 
fim do ciclo ou gostavam de 
ter mais temporadas de «The 
Expanse»? Nos livros a história 
continua…
Steven Strait: Sabes, com os 
livros a história meio que chega 
ao fim e depois começa de novo – 
não é contínua, existe um grande 
salto temporal. Dito isto, estou 
agradecido de termos sido capazes 
de terminar com um início, meio 
e fim nos nossos próprios termos 
[a série foi repescada pela Amazon 

depois de cancelada pelo SyFy], 
tal como planeávamos fazer. É 
uma coisa extremamente rara, 
conseguir fazer isso – e estou 
profundamente agradecido. 
Assim sendo, se surgisse uma 
oportunidade nestes termos, 
claro. Quer dizer, o que tornou 
esta experiência o que ela é não foi 
apenas o material, mas trabalhar 
com estas pessoas. É um grupo 
muito especial, incrivelmente 
próximo e a confiança que temos 
uns nos outros, o respeito… não 
existe. Sempre pareceu mais uma 
companhia de teatro do que uma 
série de TV. É algo muito raro! 
É quase inédito ter algo assim 
neste meio, e ter isso por tanto 
tempo. Por isso, sim: se este for o 
fim, estou muito satisfeito com a 
conclusão que tivemos; se não for, 
é sempre maravilhoso. Se esta série 

provou alguma coisa foi que tudo 
pode acontecer. Então, nunca se 
sabe…

entrevista a
shohreh aghdashloo 
(actriz)

A Chrisjen Avasarala não 
existia no primeiro livro, 
mas estreou-se na primeira 
temporada de «The Expanse». 
Foi mais difícil criar esta 
personagem por não entrar 
logo nos livros? 
Shohreh Aghdashloo: Quando 
me ofereceram o papel, fui 
informada de que a minha 
personagem não estava no 
primeiro livro, mas os criadores e 
escritores da série queriam trazer 
a Chrisjen na primeira temporada, 
mesmo no início, e contaram-me 
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que iam buscar partes ao segundo 
livro, ao terceiro, ao quarto, peças 
desses livros para me colocarem no 
arranque. Mas a melhor parte, e 
acho que foi o melhor que fiz, não 
li os livros, e ainda não os li porque 
acredito que isto não é o fim – 
vamos ver. Quando tiver terminado 
definitivamente, então vou 
começar a ler os livros, porque não 
queria saber o que ia acontecer no 
futuro. Baseei a minha personagem 
no primeiro episódio que recebi e 
no que ouvi aos criadores, Hawk 
Ostby e Mark Fergus, sobre o tipo 
de personagem com que estava a 
lidar. Portanto, baseei a criação 
da personagem na escrita de cada 
episódio e não nos livros.

A sua personagem é muito 
importante para a parte 
política da série. Sentes que isso 
é uma grande responsabilidade?

Shohreh Aghdashloo: Para ser 
honesta contigo, quando comecei a 
estudar Ciências Políticas, Relações 
Internacionais, no Reino Unido 
no início dos anos 80, os meus 
amigos diziam “porque estás a 
estudar política? É tudo sobre nada, 
é tudo mentira e coisas assim”; 
mas eu queria saber o que estava 
a acontecer no meu país natal 
depois da revolução [a atriz nasceu 
no Irão]. Se não tivesse estudado 
política, não teria a capacidade de 
interpretar esta personagem tão 
bem, sendo totalmente honesta 
contigo. Porque acredito – e não 
quero ser humilde aqui – que 
fiz um bom trabalho com esta 
personagem e queria dizer à minha 
audiência, amigos, jovens, jovens 
atores, que quando tu sabes do 
assunto… Como eu quando comecei 
política, não fazia ideia do que ia 
sair dali, mas quando comecei na 

série, percebia todas as metáforas 
e símbolos que eram utilizados. Foi 
por isso que tive a capacidade de 
representar a minha personagem, 
porque sabia o que se estava a 
passar em termos políticos.

Podemos dizer que esta é 
uma personagem muito séria 
inserida numa série de ação, 
com cenas habitualmente mais 
rápidas. Isso torna-a mais 
desafiante para si, enquanto 
atriz?
Shohreh Aghdashloo: Sim, 
porque eu sou… Na vida real, não 
consigo parar quieta num sítio. 
Estou a ir para aqui e para ali, a 
falar com pessoas, a rir, sorrir, 
a fazer uma data de expressões 
faciais. Ao contrário de mim, ela 
tem uma cara estoica. Por isso, 
tive de recuar um pouco e estudar 
essa parte de novo para ser capaz 
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de a interpretar da melhor forma 
possível. Chamam-lhe “poker 
face” mas, na verdade, é uma cara 
política, porque não consegues ler 
nada ali. Não sabes se está feliz, se 
está chateada, e é por isso que gosto 
tanto dela… Posso dizer-te que 
me afetou bastante. Às vezes sinto 
“oh, oh”, aqui, na vida real, não é 
suposto eu não mostrar emoção 
como a Avasarala! E deixa-me 
fazer-te uma pergunta, percebeste 
que, durante seis temporadas, 
nunca a viste rir ou sorrir?

É verdade…
Shohreh Aghdashloo: Isso foi 
difícil para ela. Porque houve partes 
em que ela podia ter rido, mas não. 
Ela não quer mostrar uma cara que 
possa ser lida.

entrevista a
wes chatham e nadine nicole 
(actores)

Qual foi a parte mais difícil de 
dizer adeus, supostamente, às 
vossas personagens?
Nadine Nicole: Eu ainda não disse 
adeus à minha personagem…

Wes Chatham: Percebo a tua 
pergunta, mas para nós… Temos 
estado a fazer isto, estamos neste 
ciclo de «The Expanse» há tanto 
tempo que, a um nível emocional, 
tudo parece parte da rotina. Vamos, 
filmamos, depois acabamos, 
falamos com a imprensa para 
promover a próxima temporada e 
filmamos de novo. Então, a verdade 
é que ainda não processámos 

tudo, que pode ser a nossa última 
temporada, que pode ser o fim.
 
Especificamente sobre o Amos 
e a Clarissa, mas não só. 
Temos esta ideia, em televisão, 
sobre estes heróis perfeitos, 
pessoas perfeitas; mas as 
personagens centrais de «The 
Expanse» apresentam falhas 
e imperfeições. Como foi este 
desafio, enquanto atores, de as 
desenvolver no pequeno ecrã?
Wes Chatham: Acho que é um 
sonho tornado realidade para um 
ator, porque é honesto e verdadeiro. 
Acho que uma das coisas que 
verdadeiramente me atrai em «The 
Expanse» e nas suas personagens 
é que não há um Mal puro, assim 
como não há um lado Bom puro. 
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Há pessoas, seres humanos a lutar 
todos os dias para se encontrarem 
e encontrarem o caminho certo, a 
cometerem erros e terem redenção, 
e essa é a beleza de «The Expanse».

Nadine Nicole: Houve alturas 
nesta temporada em que estavas 
a ver e não sabias muito bem por 
quem torcer. Ou que aqueles que 
esperavas serem o mau da fita, não 
consegues distinguir o certo do 
errado em todos os momentos, e 
colocaram isso de forma belíssima 
no diálogo.
 
Wes Chatham: Porque até o Marco 
tem pontos válidos, percebes?
 
Nadine Nicole: Sim, todos fazem 
as coisas à sua maneira. E todos 

olham para as nossas personagens, 
que basicamente são almas 
perdidas e partidas que merecerem 
segundas oportunidades e podem 
ensinar alguma coisa.

Acreditam que a forma como 
os criadores e argumentistas 
desenvolveram o lado político 
torna esta série ainda mais 
relevante para a audiência?
Wes Chatham:  Completamente.
 
Nadine Nicole:  Sem dúvida. Acho 
que eles fizeram um belo trabalho 
ao encerrar a sexta temporada 
com a noção de que, mantendo 
isso em mente, a conclusão que 
eles queriam contar é aquela que 
normalmente não é contada ou 
não foi no nosso passado ou na 

nossa história. É quase como 
se estivessem a projetar uma 
maneira de reescrever a nossa 
história futura conforme vamos 
avançando e tentamos terraformar 
Marte ou colonizar a Galáxia no 
futuro, e onde vamos estar como 
Humanidade se continuarmos 
a lutar uns com os outros por 
recursos e nos virmos como 
separados e diferentes. Estou muito 
orgulhosa deles e agradecida pela 
forma como terminaram esta 
história e a contaram.
 
Wes Chatham: O sistema nesta 
escala e diferentes fações… Um 
sistema não pode florescer se não 
for benéfico mutuamente ao longo 
do tempo. Se uma sociedade está 
a ser preparada para a subjugação 
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e supressão de outro grupo, essa 
história acaba por se escrever 
sozinha. Não podes ter uma forma 
desequilibrada de existir e acho que 
o Marco é o centro de maus-tratos 
ao longo de gerações. Não há outro 
caminho. Acho que «The Expanse» 
está sempre a tentar descobrir 
o equilíbrio entre os diferentes 
partidos políticos, planetas e 
sociedades; tentando criar um 
sistema onde todos podem 
beneficiar e ter a oportunidade de 
florescer.
 
entrevista a
naren shankar, ty franck e 
daniel abraham (criadores)

Gostava de vos ouvir falar sobre 
a transição dos livros para a 
televisão. Foi fácil para os três 
chegarem a acordo, ou tiveram 

de ceder frequentemente?
Ty Franck: Tudo em adaptação é 
compromisso. Felizmente, o Naren, 
o nosso showrunner, é um grande 
colaborador. Então, não acho que 
tenhamos tido muito conflitos, 
mas definitivamente tivemos 
muitas longas conversas sobre 
coisas que importavam na história. 
Coisas que eram importantes 
para nós, os criadores originais, 
e coisas que seriam importantes 
para a audiência televisiva; para 
que a nossa audiência soubesse o 
que estava a acontecer, então foi 
muito mais colaborativo do que 
combativo, na minha opinião.

Sentem que foi a altura certa 
para acabar a história de «The 
Expanse» na televisão, ou 
acreditam que, tal como nos 
livros, há mais para contar 

sobre estas personagens?
Naren Shankar: Há mais três 
livros depois do final do sexto 
livro, que é onde estamos a acabar 
a série. Todos falámos sobre isto 
durante muito tempo, sobre onde 
a série poderia acabar. Porque seis 
temporadas nos dias de hoje é 
muito, certo? E todos sentimos que 
era um lugar natural e satisfatório 
para acabar a série – no final 
do sexto livro, e de facto é onde 
terminamos. Agora, a história não 
foi toda contada, obviamente, mas 
quando assistimos ao que fizemos e 
temos um final, é algo que é muito 
satisfatório.

A comida e o poder estão muito 
ligados em «The Expanse». Para 
teres controlo precisas de ter 
provisões ou alguma coisa para 
oferecer, ou tens de ter poder 
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para teres acesso a comida e 
outros mantimentos. Como 
é que este loop narrativo se 
relaciona com o nosso mundo?
Daniel Abraham: Bem, se 
olharmos para a História, se 
olharmos para o mundo neste 
momento, como temos os recursos 
e os distribuímos, quem os pode 
comer, quem pode beber água 
limpa, quem tem acesso a cuidados 
de saúde… Mesmo em situações 
onde há abundância dessas coisas, 
há o poder político e o filtro do 
controlo sobre esses assuntos. O 
que estamos a fazer com esta série 
é a refletir a realidade que vemos no 
mundo agora e historicamente.

Essa preocupação em construir 
um lado forte socialmente e em 
termos políticos, que tornam a 
série também mais complexa, 
faz com que a narrativa seja 

mais significativa e pertinente?
Daniel Abraham: Espero que 
sim. Nunca construímos nada 
nesta história a partir de coisas a 
acontecer no presente, são tudo 
coisas que pedimos emprestadas 
à História. E é porque muito da 
História combina com tudo o que 
está a acontecer atualmente que a 
narrativa parece no ponto.

Temos muitas personagens 
quase perfeitas no mundo 
televisivo, os ditos heróis, mas 
em «The Expanse» elas têm 
falhas e imperfeições próprias 
do ser humano. Gostava de 
saber qual foi o vosso raciocínio 
ao imaginá-las pela primeira 
vez.
Ty Franck: São humanos e 
os humanos estão cheios de 
falhas. Honestamente, acho 
as personagens perfeitas 

desinteressantes. Acho que o 
herói mais interessante é aquele 
que consegue algo inspirador, 
independente do que ele ou ela é. 
Apesar das falhas, das fraquezas 
que têm, conseguem alcançar algo 
incrível e acho que isso diz muito 
à audiência porque reconhecemos 
isso em nós próprios. Que as 
conquistas que temos acontecem 
apesar das nossas falhas e, assim, 
as personagens são mais como nós, 
e algumas mais compreensíveis.
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Vira o disco e toca o 
mesmo: o ano muda, mas 

as séries continuam a 
ser tema de conversa na 
Metropolis. Fique a par 

das nossas reviews sobre 
as estreias mais recentes 

no pequeno ecrã. 

SARA QUELHAS
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THE EXPANSE T6

Depois de cinco temporadas gene-
ricamente sólidas e com um bom 
desenvolvimento do seu núcleo 
central, «The Expanse» lançou na 
season finale anterior as cartas para 
o confronto mais épico da história 
da série, que nasceu originalmente 
nos livros de James S. A. Corey (Da-
niel Abraham e Ty Franck). Com 
Marco Inaros (Keon Alexander) 
determinado com a sua Free Navy 
a ser a força predominante no Uni-
verso, Chrisjen Avasarala (Shohreh 
Aghdashloo) é a voz de comando 
mais clara numa Terra à deriva. Já 
Jim Holden (Steven Strait) tenta 
manter a equipa unida, apesar das 
diferenças notórias entre os seus 

elementos, para travar Marco e a 
sua trupe.

Quem também tem uma palavra 
a dizer na última temporada é Fi-
lip (Jasai Chase Owens), o filho 
de Marco e Naomi (Dominique Ti-
pper), progressivamente mais ins-
tável. Esta é a personagem mais 
imprevisível dentro da Free Navy, 
um pouco à imagem de Amos (Wes 
Chatham), que já provou não ter 
atitudes ditas de “herói” ou perso-
nagem “boazinha”. Os dois são as 
wild cards que podem virar o jogo 
de «The Expanse», ao mesmo que 
Naomi assume igualmente um pa-
pel complexo, não sendo totalmen-

Estreou a sexta e última 
(?) temporada de «The 
Expanse», no Amazon 

Prime Video. Num 
Universo à beira do 

abismo, quem levará a 
melhor – a Rocinante 

ou a Free Navy de Marco 
Inaros?

SARA QUELHAS
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CONFRONTO ÉPICO NA DESPEDIDA (?) DA SÉRIE
AMAZON PRIME VIDEO

te claro para que lado poderá even-
tualmente parar.

A qualidade narrativa e coeren-
te de «The Expanse» está lá; uma 
mais-valia clara da contribuição 
dos criadores originais Daniel 
Abraham e Ty Franck para o argu-
mento. A dupla, a par do showrun-
ner Naren Shankar, não hesitou 
em alterar a influência das suas 
personagens (veja-se o caso da 
entrada de Avasarala na primeira 
temporada, apesar de ausente no 
primeiro livro da saga). Este tipo 
de decisões enriquece a história na 
tela e fortalece também o seu lado 
político e social, que chega à sexta 

temporada bastante estruturado e 
alicerçado no fio condutor de «The 
Expanse».

Ainda não é certo que este seja o 
fim de «The Expanse», uma vez que 
os principais responsáveis cria-
tivos não afastam a continuação 
da aventura no pequeno ecrã – os 
livros têm continuação, ainda que 
com um avanço temporal –, mas a 
season não deixa de ser uma das 
mais relevantes até à data. Com 
a qualidade e solidez a que a série 
nos habituou, «The Expanse» dei-
xa no ar alguma esperança inicial, 
mas promete uma grande varieda-
de de emoções.
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COBRA KAI T4

“É o início de uma nova era”. Da-
niel LaRusso (Ralph Macchio) vin-
ca a premissa da nova temporada, 
ao lado do novo aliado Johnny 
(William Zabka), histórico rival 
da saga Karaté Kid. A dupla deci-
de juntar os dois dojos, a fim de 
levar avante a velha máxima de “a 
união faz a força”, e enviar Kreese 
(Martin Kove) e os seus Cobra Kai 
de volta para o esquecimento. O 
épico confronto entre grupos, que 
assumiu inúmeras formas ao lon-
go das primeiras três temporadas, 
sobe de tom e está tudo em jogo 
rumo ao All Valley Tournament. 
Quem levará a melhor? Será o fim 

da linha para Kreese ou a storyline 
vai estender-se durante mais uma 
season?

A parceria entre Daniel e Johnny 
é o fio condutor que une a quarta 
temporada, mas esta promete não 
ser uma viagem linear. Com diver-
sos ingredientes, da comédia ao 
drama, passando por breves mo-
mentos de “terror”, a equipa mais 
improvável da história do cine-
ma vai revolucionar certamente a 
premissa que deu origem à saga e 
consolidar o lugar de Johnny como 
um nice guy. Algo que, justiça feita, 
o Barney (Neil Patrick Harris) de 

O momento “cozinhado” 
durante três temporadas 

chegou finalmente: 
Daniel e Johnny unem 
esforços para derrotar 
Kreese de uma vez por 
todas em «Cobra Kai».

SARA QUELHAS

 107 METROPOLIS FEVEREIRO 2022



ABRAM ALAS PARA O HYPE
NETFLIX

«How I Met Your Mother» sempre 
defendeu.

Mas desengane-se quem pensa que 
Kreese está por sua conta. Além de 
Robby (Tanner Buchanan) e Toriy 
(Peyton List), o vilão conta com a 
ajuda de mais uma personagem 
marcante, desta feita de «Momen-
to da Verdade III» (1989), Terry 
Silver (Thomas Ian Griffith). Pra-
ticamente irreconhecível, o agora 
bem-sucedido empresário regressa 
ao universo do karaté para ten-
tar ajustar as contas, de uma vez 
por todas, com LaRusso e compa-
nhia. Espera-nos uma batalha de 

titãs, mas a storyline não se fica 
por aqui: há várias personagens a 
vivenciar transformações e desa-
fios (sendo puxados para lugares 
de protagonismo), nomeadamente 
as segundas linhas, como é o caso 
de Anthony LaRusso (Griffin San-
topietro), Hawk (Jacob Bertrand) 
ou Amanda (Courtney Henggeler).

À trama central junta-se uma tam-
bém uma narrativa secundária, es-
trelada por uma nova personagem. 
Kenny (Dallas Young) é uma crian-
ça que não vai ter vida fácil: a viver 
sozinho com a mãe, tem de mudar 
de escola e não é recebido da me-

lhor maneira. O bullying que sofre 
leva-o a procurar defender-se e a 
aprender karaté, permitindo a «Co-
bra Kai» explorar uma nova linha 
da ação, que não é indissociável do 
espírito palmilhado ao longo da 
saga Karaté Kid. O certo e o errado, 
como é próprio do universo, muitas 
vezes confunde-se.

Uma das séries mais entusiasman-
tes da atualidade, muito por conta 
do sentimento de nostalgia que nos 
inunda no arranque de cada episó-
dio, «Cobra Kai» é, definitivamen-
te, uma das histórias a não perder 
logo no arranque de 2022.
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EUPHORIA T2

Foi revelação em 2019 e limpou, no 
processo, três Emmys, com particular 
destaque para a vitória de Zendaya 
na competitiva categoria de Melhor 
Atriz em Série Dramática. Da surpre-
sa à confirmação, a série criada por 
Sam Levinson regressa agora com 
nova exigência e com as expectativas 
em alta por parte do público. Se cer-
tos acontecimentos faziam prever a 
redenção de algumas personagens, 
a verdade é que «Euphoria» depressa 
revela que não há caminhos fáceis e 
os protagonistas continuam longe de 
vestir a capa de heróis.

Com ousadia e sem qualquer pudor, 
«Euphoria» mantém a sua identidade 
bem vincada desde cedo, com um fio 

condutor bem unido à primeira tem-
porada, e com uma evolução doseada 
por parte das personagens. Também a 
banda sonora volta a estar a um nível 
elevado, ajudando a construir a “eufo-
ria” de luzes e cores que habita a série 
da HBO. No entanto, onde há luz tam-
bém se encontra escuridão, sendo que 
o lado mais negro dos intervenientes 
da ação é colocado em evidência desde 
muito cedo – e a partir daí a tendên-
cia é para piorar. O arranque é brutal 
e estabelece o tom da nova tempora-
da; tanto em flashbacks como na ação 
presente de «Euphoria», que enceta 
em pleno fim de ano. Com um ligeiro 
“abanão” nos núcleos centrais da série 
da HBO, há storylines secundárias que 
se cruzam e outras que atingem o seu 
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Cerca de um ano e 
meio depois do final da 

primeira temporada 
– e com dois episódios 

especiais pelo meio 
– «Euphoria» está 

finalmente de regresso à 
HBO Portugal.

SARA QUELHAS



NO MEIO DA EUFORIA, A ESCURIDÃO
HBO

auge com relativa rapidez, fazendo 
antever um argumento bem estrutu-
rado nos episódios seguintes.

Fezco (Angus Cloud) e Cal (Eric Dane) 
são duas das personagens que têm 
direito a um espécie de história de 
origem pouco convencional, criando 
uma ligação forte e declarada entre 
o seu passado e a posição em que os 
encontramos no presente. Sem os 
desculpabilizar pelos seus atos, «Eu-
phoria» volta a colocar em evidência 
como o meio e as diversas interações 
que mantemos desde cedo podem afe-
tar a nossa personalidade e escolhas 
de vida na idade adulta. Por sua vez, 
Nate (Jacob Elordi) mostra outra fa-
ceta, novamente pouco convencional, 

e Lexi (Maude Apatow) cresce imenso 
na narrativa, tendo a possibilidade de 
assumir um papel de inesperado pro-
tagonismo. Há um lado meta na cons-
trução de «Euphoria», que coloca as 
personagens a falar diretamente com 
o espectador, intensificando a rela-
ção entre audiência e acontecimento, 
para que nada nos deixe indiferentes 
no conforto do sofá. Naturalmente, é 
preciso falar de Rue (Zendaya). A pro-
tagonista de «Euphoria» tem uma jor-
nada bastante acidentada na segunda 
temporada, que a coloca em cheque 
em vários momentos, e que pode pôr 
em risco as pessoas de quem mais gos-
ta. O lado egoísta e mais obscuro de 
Rue é um dos motores da série, assu-
mindo particular relevo no arranque 

da nova temporada, numa condução 
desenfreada rumo ao abismo.

Uma das séries mais poderosas da 
atualidade no streaming, «Euphoria» 
é uma trama sem consensos que 
procura uma reação no seu público e 
uma abordagem sem preconceitos e 
direta à ferida de alguns temas mui-
to polémicos. Sem julgar personagens 
que se sentem julgadas, e sem com-
bater à partida lutas que a audiência 
e as próprias personagens querem ver 
derrotadas – deixando que a tragédia 
aconteça se caso disso –, «Euphoria» 
desafia o lado mais colorido da vida e 
das sensações. Mas até no lado mais 
obscuro podem ser desvendadas no-
vas cores.
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BIG SKY T2

Depois de várias dezenas de finais 
de temporada com protagonistas 
em perigo de vida, já ninguém fica 
propriamente assustado quando 
esse truque é usado para deixar a 
narrativa em suspenso. Como tal, 
toda a situação em torno de Jenny 
(Katheryn Winnick) nunca levan-
tou grandes preocupações; ainda 
que «Big Sky» tenha provado, com 
firmeza, que não há nada garanti-
do nesta série, e o inesperado pode 
mesmo acontecer. Mistério à parte, 
a despedida da season com a fuga 
de Ronald (Brian Geraghty) deixou 
a principal storyline com espaço 

para crescer e respostas a entregar.
Com Cassie (Kylie Bunbury) e 
Jenny em sintonias diferentes, as 
duas vão cruzando o seu respetivo 
caminho, embora saibamos que as 
duas linhas, aparentemente pa-
ralelas, não vão tardar a “chocar”. 
Entre a emergência do crime e a 
reconexão entre as personagens, 
«Big Sky» vai colocando as peças do 
xadrez em posição, preparando-se 
para as jogadas que vão determinar 
o rumo da segunda temporada. Isto 
cria uma teia narrativa interessan-
te, que mantém os diferentes in-
tervenientes ativos e a audiência 

Depois de uma despedida 
com cliffhanger a 
série regressou ao 

streaming Disney+/
Star. A história principal 

tem continuação e as 
protagonistas são postas 

à prova.

SARA QUELHAS
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SE A FÓRMULA RESULTOU, NÃO MEXE
DISNEY+

expectável em relação ao que pode 
acontecer.

Não obstante, uma das principais 
fraquezas da série mantém-se: há 
tomadas de posição das persona-
gens, nomeadamente segundas 
linhas, que não fazem grande sen-
tido. Por exemplo, porque motivo 
alguém fugiria com os sacos de um 
desconhecido, apenas porque ele 
lhe tinha pedido? É quase irrisório 
e castiga, parcialmente, o argu-
mento e a coerência dos aconteci-
mentos, usurpando a personalida-
de dos ativos em prol da ação.

Ainda assim, «Big Sky» apresenta 
duas personagens muito fortes, e 
com estrutura sólida para marcar 
o regresso com estrondo. Fala-
mos de Travis (Logan Marshall-
-Green) e Max (Madelyn Kientz), 
presentes em núcleos diferentes 
da trama, mas com impacto no 
rumo das coisas. Também o final 
do primeiro episódio é bastan-
te forte. Genericamente, o ba-
lanço da T2 é positivo, uma vez 
que prossegue com a identidade 
e caraterísticas da primeira sea-
son, que convenceu e agarrou a 
audiência.
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LAW & ORDER

ORGANIZED CRIME T2

O mercado da cocaína em Nova 
Iorque é o grande protagonista 
da segunda temporada de «Law 
& Order: Organized Crime». 
Com o vilão da primeira season, 
Richard Wheatley (Dylan Mc-
Dermott), ainda longe da justi-
ça devida, Stabler (Christopher 
Meloni) vive desconectado no 
submundo da droga, onde ten-
ta estreitar a confiança com um 
gangue da Albânia, liderado por 
Jon Kosta (Michael Raymond-

-James). Os episódios, pejados 
de ação, aceleram o ritmo da sé-
rie, muito próxima dos dramas 
policiais mais ativos e (a espa-
ços) espectaculares.

Se há saga que tem a capacidade 
de se reinventar e perdurar no 
tempo é «Law & Order». A longe-
vidade de «Lei & Ordem: Unidade 
Especial» é tal que Stabler se des-
pediu na 12.ª temporada e voltou 
10 anos depois, com o spin-off 

A segunda temporada de 
«Law & Order: Organized 

Crime» estreou no 
TVCine Action. Mais 

dinâmica do que nunca, a 
série traz dois nomes de 
peso para o lado errado 

da Lei: Vinnie Jones 
e Michael Raymond-

James.

SARA QUELHAS
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STABLER PRESO NA REDE
TVCINE ACTION

de «Law & Order» ainda de boa 
saúde. E, mesmo com temáticas 
aproximadas de temporada para 
temporada, há espaço para as 
personagens revelarem detalhes 
da sua personalidade que ainda 
eram desconhecidos para o es-
pectador.

É certo que Stabler já desvendou 
muitos dos seus traços, quer na 
série original quer na aposta que 
agora protagoniza, mas, apesar 

disso, a segunda temporada de 
«Law & Order: Organized Crime» 
consegue ainda agarrar a audiên-
cia com uma estranha sensação 
de novidade, aliada a um nível 
de interpretação fora do normal. 
Para tal muito contribui o elenco 
secundário que se vai cruzando 
com os protagonistas. Além de 
Vinnie Jones e Michael Raymon-
d-James, a série conta na T2 com 
Dash Mihok, Ron Cephas Jones 
e Mykelti Williamson; e assinala 

ainda o regresso de Ellen Burstyn 
como Bernie Stabler.

O resumo da análise é fácil de 
fazer: esta é uma série que, não 
trazendo algo de particularmen-
te novo, também não repete tru-
ques antigos, procurando sempre 
acrescentar algo a nível narrativo 
e das próprias personagens. Não 
obstante, dificilmente Stabler 
será o mesmo depois desta aven-
tura infiltrado...

 114METROPOLIS FEVEREIRO 2022



MARY KILLS PEOPLE

Longe vai o tempo em que Caroli-
ne Dhavernas falava com objetos 
supostamente inanimados em 
«Wonderfalls». A atriz apresen-
ta agora uma protagonista mais 
madura, menos consensual, e 
que levanta várias questões mo-
rais à audiência.

Tal como o nome da série anun-
cia, a sua Mary mata pessoas, 
mas de forma criminosa; pelo 
menos na sua perspetiva.

A médica ajuda doentes termi-
nais a porem termo à vida, con-
tornando o facto de a eutanásia 
ser proibida, sendo apoiada por 

Des (Richard Short), um médi-
co que perdeu a licença, e Annie 
(Grace Lynn Kung), que identifi-
ca os potenciais clientes.

A sua vida, já com bastante adrena-
lina, fica mais complicada quando 
se apaixona por um dos seus pa-
cientes, Joel (Jay Ryan), e perde 
momentaneamente a noção das 
suas prioridades. Tudo piora quan-
do descobre que a polícia está no 
seu encalço, e que a sua causa que 
tem como nobre não está a ser en-
tendida dessa forma.

Com o cerco a apertar, é uma 
questão de tempo até Mary ter 

O AMC Portugal 
estreou a série «Mary 
Kills People». A trama 

protagonizada por 
Caroline Dhavernas 
vai ser emitida em 
maratona, com um 

episódio sempre à hora 
de almoço.

SARA QUELHAS
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DESÍGNIOS MORAIS
AMC PORTUGAL

de redefinir a sua estratégia e 
repensar as suas prioridades.

O suicídio medicamente assis-
tido é um tema controverso e 
«Mary Kills People» vem mos-
trar variados lados desta com-
plexa discussão; ainda que este-
ja longe de querer tornar a série 
somente sobre isso. A situação 
funciona sobretudo como ca-
talisador dos acontecimentos, 
tendo a parte humana um espa-
ço principalmente de barómetro 
moral.

Com uma premissa que divide, 
e uma protagonista que tam-

bém levanta muitas dúvidas, 
o argumento quer ter como fio 
condutor a família de Mary, 
embora este seja igualmente 
um tema nada linear.

Da mesma forma, o romance 
ocupa um papel relevante – qua-
se a tocar o irrisório pelos mol-
des em que acontece –, sendo ne-
cessário ter presente que «Mary 
Kills People» era originalmente 
da Lifetime.

Leve, apesar do foco central mais 
pesado, a nova aposta do AMC 
Portugal não se leva demasiado 
a sério, e cedo percebemos que, 

apesar da eutanásia ser es-
sencial à discussão da série, 
esta passa para segundo plano 
quando o núcleo central assu-
me definitivamente o seu lu-
gar na história.

De não esquecer o tráfico e 
as drogas, que depressa se 
confundem com o envolvente 
e despoletam um lado mais 
perigoso e de ação em «Mary 
Kills People».

Uma série para ver sem ex-
petativas e para continuar a 
ver, se as personagens con-
vencerem.
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CHUCKY

O terrível boneco “Good Guy” está 
de volta, desta vez no pequeno 
ecrã. «Chucky» recupera a saga do 
boneco mais assassino do mundo, 
que é adquirido pelo tímido ado-
lescente Jake Wheeler (Zackary 
Arthur) numa venda de garagem. 
O aspirante a artista, que cria es-
truturas com base em bonecos re-
tro, leva Chucky para casa com o 
intuito de o usar na sua obra, e é aí 
que começam os problemas. Fica 
a nota que a série não se destina 
exclusivamente a fãs dos filmes, 
uma vez que cria muito bem o 
contexto e as ligações ao passado 
da personagem, dando sucessiva-
mente pistas ao espectador acerca 

da forma como toda a história se 
relaciona.

Os homicídios estão a aumentar 
em Hackensack: o podcast de Devon 
(Bjorgvin Arnarson) traça a realida-
de da pacata localidade, onde Jake 
vive com o pai Luke (Devon Sawa). 
O foco social é balanceado pelo fa-
miliar, pelo que desde cedo desco-
brimos a rutura entre o protagonis-
ta e os tios Logan (Devon Sawa) e 
Bree (Lexa Doig) e o primo Junior 
(Teo Briones), que também é aluno 
na escola de Jake. Lançado o mote 
da trama, com núcleos estabeleci-
dos, está tudo a postos para Chucky 
dar início ao seu mar de sangue.

«Chucky» estreou no 
canal Syfy Portugal. A 

saga do boneco assassino 
continua em formato 

série, com a promessa de 
um ciclo bombástico com 

a storyline dos filmes.

SARA QUELHAS
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O REGRESSO DO BONECO ASSASSINO
SYFY PORTUGAL

“Hey, wanna play?”, a frase de Chu-
cky traz alguma nostalgia e coloca 
o argumento em movimento, posi-
cionando os variados intervenien-
tes na sua zona de atuação. Com 
o seu posicionamento assumido 
de forma relativamente rápida, as 
personagens são levadas ao extre-
mo para alimentar desde cedo o in-
teresse na narrativa e, numa suces-
são de cenas, retirar o protagonista 
da sua zona de conforto. No entan-
to, quando perceber quem é afinal 
Chucky, será Jake um adversário 
do assassino ou um aliado de peso?

Também uma série sobre bullying 
e underdogs, «Chucky» tem um 

subtexto forte aliado ao seu ar-
gumento de terror psicológico, 
leve, embora sustentado por per-
sonagens estereotipadas e vilões 
anunciados. Como tal, uma das 
críticas mais fáceis e automáticas 
é mencionar o elenco algo tenri-
nho, mas a verdade é que este ser-
ve a premissa e o pressuposto da 
série.

Através do exagero e da violência, 
«Chucky» caminha para completar 
o ciclo iniciado pelos filmes, como 
é percetível pelo cameo discreto de 
Tiffany Valentine na altura da ven-
da de garagem… e sobretudo mais 
tarde na história.
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Ano novo, vida nova, séries novas. 2022 começa 
em cheio para os “seriólicos”, com grandes estreias 
e regressos ao virar da esquina. «Pam & Tommy», 
«Operação Maré Negra» e «Ozark» estão entre as 

séries que despertam maior expetativa, por motivos 
diferentes. Tome nota na agenda das principais 
estreias que se avizinham e não perca pitada do 

melhor que há para ver no pequeno ecrã. 
SARA QUELHAS

ZAPPING
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV



THE GILDED AGE 
HBO 

THE AFTERPARTY 
APPLE TV+

A ação inicia-se em 1882. Depois da morte do pai, 
Marian Brook (Louisa Jacobson) muda-se para 
Nova Iorque para viver com as tias Agnes van Rhijn 
(Christine Baranski) e Ada Brook (Cynthia Nixon). 
Uma mudança brutal para uma jovem habituada 
à pacatez da zona rural da Pensilvânia. Além do 
impacto do novo meio, Marian dá por si numa guerra 
social e tem de lidar com o lado menos bonito da 
modernidade…

Com uma premissa curiosa, e algo macabra, a série 
tem como tema central um homicídio num encontro 
de antigos estudantes. Em cada episódio, «The 
Afterparty» [foto] revela o papel de cada uma das 
personagens ao longo do evento, desafiando géneros 
e ideias preconcebidas. O elenco tem um histórico 
alargado sobretudo na comédia, nomeadamente 
Tiffany Haddish, Sam Richardson, Ben Schwartz, Ike 
Barinholtz e Ilana Glazer.
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PAM & TOMMY 
DISNEY+/STAR 

OPERAÇÃO MARÉ NEGRA
AMAZON PRIME VIDEO 

Uma ousada série de origem documental, «Pam & 
Tommy» recupera o escândalo da cassete com cenas 
de sexo entre Pamela Anderson (Lily James) e Tommy 
Lee (Sebastian Stan). Depois de roubada ao casal, o 
vídeo atingiu o pico de popularidade quando chegou 
à Internet, ainda nos seus primórdios, em 1997. 
Uma análise crítica, mas também com uma boa dose 
de comédia, sobre a colisão entre a privacidade, a 
tecnologia e a fama.

A série [foto] desperta muita curiosidade por reunir 
atores portugueses, espanhóis e brasileiros, sendo 
realizada por Daniel Calparsoro e João Maia. A 
trama tem como inspiração os acontecimentos de 
2019, quando um narcosubmarino foi intercetado 
na Europa. Atravessando o Oceano Atlântico com 
três toneladas de cocaína, três homens sobrevivem 
às dificuldades apresentadas pelas correntes e pela 
escassez de meios, além da pressão policial.
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MÃES 
PARALELAS

TÍTULO ORIGINAL

Madres paralelas
REALIZAÇÃO

Pedro Almodóvar
ELENCO

Penélope Cruz 
Rossy de Palma  
Aitana Sánchez-Gijón  
ORIGEM

Espanha
DURAÇÃO

123 min.
ANO

2021
 

Pedro Almodóvar narra a alma feminina como 
poucos e «Mães Paralelas» é mais uma prova da 
mestria do cineasta espanhol em abordar temas 
complexos com profundidade, mas sem sombra 
de melodrama. O filme conta a história de duas 
mulheres, Janis e Ana, que dividem o quarto de 
hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras 
e ficaram grávidas de forma não planeada. Janis 
não se arrepende, enquanto a adolescente Ana 
está muito assustada. É criado um vínculo criado 
entre as duas mulheres, que acabará depois por ser 
colocado à prova após o nascimento das respetivas 
filhas.

O tema da maternidade é recorrente na ficção, a 
partir de diferentes perspetivas. Também não é 
um tema novo na cinematografia de Almodóvar, 
mas ganha agora uma nova dimensão. Nesta nova 
obra, o cineasta explora os limites da maternidade, 
numa homenagem ao amor materno e, claro, às 
mulheres. Com uma realização irrepreensível e uma 
narrativa bem construída, a obra desdobra-se nas 
suas várias camadas a partir de uma premissa inicial 

aparentemente simples, mas que vai ganhando 
novos contornos. O autor aproveita também para 
abordar temas políticos, dando destaque às marcas 
deixadas pela Guerra Civil Espanhola, esmiuçando a 
importância da memória.

Penélope Cruz, uma das musas de Almodóvar, volta 
a protagonizar uma das suas obras e a escolha não 
poderia ser mais certeira. A atriz volta a presentear-
nos com uma interpretação memorável, cheia de 
nuances e emotividade. Destaque também para o 
restante elenco, sobretudo para a jovem Milena Smit, 
que mostra um desempenho seguro e promissor.
«Mães Paralelas» não é um filme tão inspirado 
como a anterior obra de Almodóvar, «Dor e Glória» 
(2019), mas não deixa de ser mais um episódio 
relevante na carreira daquele que continua a ser um 
dos cineastas mais interessantes da atualidade. A 
carreira pode ser longa, mas Almodóvar reinventa-se 
a cada nova história, não perdendo a sua essência. E, 
a cada novo capítulo, mostra narrativas poderosas, 
cheias de alma, tal como este «Mães Paralelas». 
TATIANA HENRIQUES
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KING RICHARD: 
PARA ALÉM DO 
JOGO

TÍTULO ORIGINAL

King Richard
REALIZAÇÃO

Reinaldo Marcus Green
ELENCO

Will Smith 
Aunjanue Ellis 
Jon Bernthal  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

124 min.
ANO

2021
 

Venus e Serena Williams são as duas jogadoras negras 
mais talentosas e galardoadas de sempre do ténis 
mundial. Conquistaram os maiores torneios do circuito, 
alcançaram o topo nos rankings e aí permaneceram anos 
consecutivos. Os triunfos e conquistas das manas, nos 
courts mais sonantes, encheram milhares de páginas 
de jornais e revistas e horas de cobertura televisiva, 
porém, faltava um filme para registar essa trajetória 
de sucesso. Ele chegou em 2012, pela mão da dupla 
Maiken Baird e Michelle Major, com o título elucidativo 
- «Venus and Serena». Acompanhava a vida e carreira 
das irmãs tenistas num registo de documentário, 
penetrava na sua vida familiar e retratava a ligação 
íntima de ambas, durante o ano de 2011, quando Venus 
lutava contra uma doença autoimune e Serena contra 
uma embolia pulmonar. Porém, a forma como o filme 
retratava o pai e primeiro treinador das jogadoras 
desagradou profundamente toda a família, em especial 
as talentosas jogadoras. Passaram vários anos, uma 
profunda mudança iniciou-se na sociedade norte-
americana com o movimento “Black Lives Matter” que 
chegou também à indústria de cinema norte-americana 
afim de garantir uma maior representatividade dos 
negros americanos no grande écran. 
Estava criado o contexto ideal para que em 2019, 
antes da pandemia eclodir, se iniciasse a produção de 

«King Richard: Para além do Jogo» onde a condição 
afro-americana e pobre da família Williams num 
meio predominante branco, elitista e rico do ténis 
norte-americano é o quadro de fundo desta “luta” do 
patriarca para formar as duas maiores jogadoras de 
sempre do ténis mundial. Este novo trabalho sobre o 
sucesso das Williams centra-se no início da carreira da 
dupla, é assinado por um quase estreante, Reinaldo 
Marcus Green, num trabalho de realização sofrível, sem 
qualquer traço autoral, e visa limpar a imagem pública 
negativa de Richard Williams, deixada anteriormente 
pelo filme de 2012.

Dito isto, importa sublinhar que estamos perante 
um filme muito pobre, maniqueísta até à exaustão, 
com personagens de “papel”, sem qualquer espessura 
dramática. Nem o protagonista, interpretado por Will 
Smith, escapa do fracasso total desta empreitada. 
Talvez a única coisa que valha seja a escolha das canções 
que pontuam os vários momentos do filme, com 
alguns dos nomes mais consagrados da soul music. 
Enfim, mais grave ainda é apresentar o filme com a 
caução “dramática” de se basear em fatos verídicos pois 
tudo o que vemos no filme é apenas um sonho lindo 
americano. Como se ainda alguém acreditasse nele, nos 
dias que correm. SÉRGIO ALvES
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NÃO OLHEM 
PARA CIMA

TÍTULO ORIGINAL

Don't Look Up
REALIZAÇÃO

Adam McKay
ELENCO

Leonardo DiCaprio 
Jennifer Lawrence 
Meryl Streep  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

138 min.
ANO

2021
 

Parece impossível acreditar que a premissa de «Não 
Olhem para Cima» (2021) surgiu num período pré-
Covid. O diálogo da longa-metragem é familiar à 
realidade que temos experienciado desde 2020, mas 
que, a bem da verdade, tem sido um lugar-comum 
há algum tempo, intensificado com a emergência 
das redes sociais. O realizador e argumentista Adam 
McKay, que já em «A Queda de Wall Street» (2015) 
falou verdade a mentir, volta, na nova aposta da 
Netflix, a utilizar a sétima arte como um espelho 
crítico do real, com um lado cómico e surreal muito 
presente. 

Não estamos a falar de uma obra consensual, mas 
não seria esse o objetivo de McKay. No entanto, será 
necessário desvalorizar alguns detalhes para analisar 
«Não Olhem para Cima» (2021) como um todo; mais 
do que as opções criativas relativamente à storyline, 
o filme vale pela problematização percetível através 
do conflito narrativo que é criado. Com particular 
destaque para as questões climáticas, e para a forma 
como os políticos têm atuado (ou não) em relação às 
mesmas.
 
Com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence a um 
bom nível, além de um elenco de estrelas que integra 

nomes como Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark 
Rylance, Mark Rylance ou Timothée Chalamet – 
entre outros –, é em Meryl Streep que reside a maior 
responsabilização da trama. A versátil e premiada 
atriz é a presidente dos Estados Unidos, uma líder 
populista que faz escolhas duvidosas e, com isso, 
coloca o futuro da Humanidade a prémio. O seu 
caráter dúbio é suportado pelo efeito “matilha” social, 
acrítico, que desvaloriza o conhecimento científico em 
prol da ilusão das massas. E nem os media escapam à 
lente de McKay. SARA QUELHAS
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O PERDÃO

TÍTULO ORIGINAL

Ghasideyeh gave sefid
REALIZAÇÃO

Maryam Moghadam 
Behtash Sanaeeha
ELENCO

Maryam Moghadam 
Alireza Sani Far 
Pouria Rahimi Sam  
ORIGEM

Irão/França
DURAÇÃO

105 min.
ANO

2020
 

Mina (Maryam Moghaddam) despede-se do seu 
marido, à porta fechada, numa prisão fria e árida 
de emoções. Barak, seu esposo, será executado 
em breve. Regressa a casa para cuidar da sua 
filha surda-muda e, numa luta para conseguir 
sobreviver sozinha numa comunidade fechada 
à lei religiosa islâmica, descobre que, afinal, um 
inocente foi levado à morte sem ter cometido o 
crime de que foi acusado. Num luto pessoal, pelo 
seu marido e pai da sua filha, Mina pretende 
fazer justiça e não deixar que esta morte seja 
silenciada. Pelas (poucas) armas a que ainda tem 
algum direito, tenta salvar-se numa sociedade 
ainda amordaçada em diversos aspetos. Neste 
calvário, surge Reza (Alireza Sani Far), um homem 
misterioso que se prontifica a ajudá-la, para saldar 
uma dívida que dizia ter com Barak.
 
O argumento parece simplista, mas em «O 
Perdão», o cinema iraniano volta a provar a 

mestria e beleza com que se contam as 
histórias de quem vive numa era moderna 
ainda alicerçada em dogmas que colocam à 
prova o papel e a liberdade das mulheres, 
em prol da “soberania” masculina. Em «O 
Perdão», os realizadores Maryam Moghaddam 
(que é igualmente a protagonista) e Behtash 
Sanaeeha levam-nos numa viagem ao mundo 
de Mina, uma mulher que se torna viúva e que 
só encontra dificuldades para poder sobreviver 
sozinha com a sua filha, sem ter de devolver 
o dinheiro da morte injusta do seu marido à 
família do mesmo, ou que é expulsa de sua casa 
apenas porque recebeu a visita de um homem 
estranho à família. 
 
À parte os julgamentos sociais ou religiosos, 
porque isso não nos compete, importa 
dignificar este filme como mais uma porta 
de entrada para esta realidade, feita de uma 
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forma muito simples, mas muito intensa 
e emotiva. As interpretações de Mina, da 
sua filha Bita (Avin Poor Raoufi) e de Reza, 
são fascinantes e a beleza do filme está 
precisamente naquilo que nos liga enquanto 
pessoas. Apesar de todos os constrangimentos 
e injustiças – metaforizados na imagem inicial 
de uma vaca branca exposta no átrio da prisão, 
enquanto seres masculinos de um lado e seres 
femininos do outro, todos vestidos de preto, 
apregoam dizeres – invade-nos o coração o 
amor entre mãe e filha, que quebra todos os 
obstáculos, o desespero de um pai que podia 
ter tudo mas que se maltrata por uma injustiça 
que cometeu e pela perda de um filho que 
parecia ter tudo mas que lhe faltava o mais 
importante, a solidariedade feminina apesar 
do condicionamento social, a perspetiva de 
amor quando tudo parece ser contra, a revolta 
e o ódio quando a verdade é encoberta.

A segunda colaboração de Maryam Moghaddam 
e Behtash Sanaeeha, depois de escreverem o 
argumento de «Risk Of Acid Rain», em 2015, e de 
corealizarem «The Invincible Diplomacy Of Mr 
Naderi», em 2018, traduz-se num filme nomeado 
ao Urso de Ouro e ao prémio do público na edição 
do Festival de Berlim de 2021, além de vencedor 
no Festival de Valladolid para Melhor Realização e 
Menção Honrosa para Melhor Filme Internacional 
em Zurique. «O Perdão» é, segundo os próprios, 
uma homenagem às vítimas de injustiça de uma 
sociedade moderna ainda estrangulada por leis 
baseadas na xaria islâmica. Mas, acima de tudo, 
é uma história sobre o valor da vida e sobre o 
sacrifício de uns em prol da liberdade dos outros, 
sobre os duplos significados e as metáforas do 
mundo em que vivemos. Quão bonito poderia 
ser o mundo se a regência do amor fosse a lei 
universal. 
SARA AFONSO
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WEST SIDE 
STORY

TÍTULO ORIGINAL

West Side Story
REALIZAÇÃO

Steven Spielberg
ELENCO

Rachel Zegler 
Ansel Elgort 
Rita Moreno
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

156 min.
ANO

2021
 

Precisávamos de outro «West Side Story»? Não. A 
realização de Steven Spielberg fez-nos mudar de 
ideias? Mais ou menos. Este que é o primeiro musical 
do cineasta veterano tem uma linguagem fora de 
tempo, ou fora de moda, mas não fora de tom. A sua 
abordagem clássica do género musical, tal como ele era 
concebido nos anos 1950 – e que ainda foi apanágio 
da versão cinematográfica de Robert Wise e Jerome 
Robbins, de 1961 – é algo que não diz muito ao grande 
público de hoje, colado à referência de um «La La 
Land». E aí deparamos com o motivo da estranheza 
e timidez dos respetivos números de bilheteira, que 
têm sido assunto noticioso. Uma das explicações 
poderá ser esta de que as novas gerações não estão 
familiarizadas com o musical na sua tradição mais 
clássica. Spielberg tomou o risco porque acreditou que 
a modernidade temática da rivalidade de gangues, 
neste caso, corrigindo-se no filme a representação 
dos imigrantes porto-riquenhos com atores latinos 
(que se permitem a falar espanhol sem legendas), era 
suficiente para agarrar os espectadores de hoje. Mas o 
realizador conhecido pela sensibilidade com o público 
desta vez perdeu o pé.
Descendo ao concreto da história, «West Side Story» é 
a variação de um Romeu e Julieta em cenário nova-
iorquino nos anos 1950, com os gangues oponentes 

Sharks e Jets em lugar dos Montecchios e Capuletos. 
Aqui, Rachel Zegler e Ansel Elgort são os apaixonados 
María e Tony, papéis que antes pertenceram a Natalie 
Wood e Richard Beymer. E se o amor à primeira 
vista de ambos é recriado de forma maravilhosa, os 
arranjos que o argumento de Tony Kushner fez na 
peça de Arthur Laurents torna frágil a relevância desse 
centro narrativo. Digamos que se esse amor de María 
e Tony, por definição, era o sustentáculo emocional 
do filme, com toda a sua carga de tragicidade, agora 
sente-se mais uma configuração coral, com as 
supostas personagens secundárias a assumir um peso 
semelhante ao dos protagonistas.
O que faz valer a pena este remake de Spielberg é, 
de facto, a destreza avisada de alguém que estudou 
bem a matéria, ou não fosse a fluidez da câmara, 
atenta à especificidade do género, o elemento mágico 
deste «West Side Story». Spielberg filma ao sabor 
das coreografias e segue a pulsação das músicas de 
Leonard Bernstein e Stephen Sondheim. Algo que se 
conjuga com a presença doce de Rita Moreno, a atriz 
a servir de ligação umbilical ao primeiro filme. No 
fim, a sensação é a de se ter revisitado demasiado de 
perto um clássico, com respeito, sabedoria e absoluta 
segurança, mas sem adiantar muito...
INÊS N. LOURENÇO
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MATRIX 
RESURRECTIONS

TÍTULO ORIGINAL

Matrix Resurrections
REALIZAÇÃO

Lana Wachowski
ELENCO

Keanu Reeves  
Carrie-Anne Moss 
Yahya Abdul-Mateen II  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

148 min.
ANO

2021
 

Algoritmos formulaicos da indústria audiovisual não 
se aplicam ao que «Matrix Ressurrections» investiga 
num processo de autocrítica do pop. É um divã freudiano 
disfarçado de aventura sci-fi, com Neil Patrick Harris pra 
redesenhar conceitos de vilania. Um divã que se processa 
como um RPG. 
Narrativas de imersão, os videojogos e o RPG impuseram 
à dramaturgia uma dimensão sob a qual os contadores 
de história não tinham plenitude: a interatividade. Em 
qualquer “Pac-Man” instalado num bar ou no “Dungeons 
& Dragons” mais primário o receptor da narrativa é 
um coautor com o poder de interferir nos rumos da 
narrativa. Até o fim dos anos 1990, quando a CNN deu 
ao Jornalismo uma dimensão de espetáculo e uma 
série de eventos do dito mundo real tinham um grau 
de inusitado capaz de desafiar as diretrizes da ficção, 
«Matrix» chegou às telas com a proposta de transformar 
em fantasia a teoria da “jogabilidade”, apoiando-se numa 
estrutura de ação mais espetacular do que as reportagens 
das guerras do Médio Oriente feitas pela TV naquele 
momento de sensacionalismos gourmet. Misturando 
kung fu com Kant e orientalismo com linguagem da 
MTV, a produção de US$ 63 milhões se impôs como uma 
revolução – ditando os rumos das veredas ficcionais 
da seguinte década, com seus enquadramentos e seus 
efeitos especiais – ao levantar uma teoria da conspiração 

acerca do conceito do “interativo”: e se, no dia a dia, alguém 
“jogasse” a vida por nós? Um segundo filme («Matrix 
Reloaded») foi feito em 2003 ampliando as inquietações 
do original sob um prisma de confronto que acabou sendo 
derrubado pelo terceiro tomo da franquia, “Revolutions”, 
pautado por uma noção de “aceitação” do impasse. O gosto 
de que uma saga memorável foi fechada pela submissão aos 
procedimentos do viver, numa reflexão menos kantiana e 
mais próxima de Wittgenstein (“Sobre aquilo de que não 
se pode falar, deve-se calar.”), cai por terra agora, 21 anos 
depois do início do projeto, com um quarto e lírico filme, 
num momento de “transição” das suas vozes autorais. Agora, 
na sua vivência de mulher trans, Lana Wachowski conduz 
a direção da saga com a mesma inquietação que se viu na 
longa-metragem de 1999, fazendo um novo “apelo à guerra”, 
construído sob o princípio de que máquinas reconfiguraram 
“o sistema”, recuperando todo o controle que antes era 
compartilhado com a Humanidade, oferecendo ao Salvador, 
Neo (um inspiradíssimo Keanu Reeves) uma letárgica 
inércia. Mas o bug que o leva ao despertar é o bug do querer, 
movido pelo desejo por alguém que a distância não apagou: 
Trinity, vivido por uma Carrie-Anne Moss avassaladora. O 
resultado é um novo game... passional e furioso. 
Lana constrói planos com uma elegância invejável, 
demonstrando o quanto evoluiu em duas décadas. Faz um 
filme cerebral, mas envolvente. RODRIGO FONSECA
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VIAJAR  DÁ

FELICIDADE

CRIAMOS VIAGENS 

À MEDIDA

WWW.FACEBOOK.COM/VIAGENSBIRD
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HOMEM-ARANHA 
SEM vOLTA A 
CASA

TÍTULO ORIGINAL

Spider-Man: No Way Home
REALIZAÇÃO

Jon Watts
ELENCO

Tom Holland 
Zendaya 
Benedict Cumberbatch
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

148 min.
ANO

2021
 

É um esplendor o guião do novo Homem-Aranha, não 
apenas pelo equilíbrio entre os hormônios adolescentes 
e as peripécias contra vilões desterrados, mas pela 
habilidade singular de traduzir em cinemática um dos 
conceitos mais complexos das BDs: o Multiverso. Marvel 
e a DC esmerilharam uma dúvida de Leibiniz de que existe 
o melhor de dois mundos: este ou aquele. A Física cogitou 
que a perceção consciente de diferentes tempos cimenta 
cada minuto do "foi é" de vetores sensíveis, dando a ele 
uma solidez de realidade, como se fosse uma instância 
paralela, uma vivência à parte. É sobre esse sentido que a 
nova longa de Jon Watts opera, só que num signo mágico.
 
Uma vez que a identidade secreta do Aranha vaza web 
afora, Peter Parker (Tom Holland, em atuação luminosa) 
recorre ao Dr. Estranho (Benedict Cumberbatch, austero) 
para ajudá-lo a restaurar o caos que se estabeleceu 
na sua vida. Mas um erro num feitiço, provocado por 
uma inquietação juvenil traz de volta vilões de outras 
franjas do tal Multiverso, como o Electro (Jamie Foxx), 
o Duende Verde (Willem Dafoe, mais incrível do que em 
2002) e o genial Dr. Octopus de Alfred Molina. Refém 
deles e do Homem-Areia, Peter vai contar com projeções 
alternativas de si mesmo, vividos por Andrew Garfield e 
um maduro Tobey Maguire, que nos leva às lágrimas, com 
sua adocicada atuação. RODRIGO FONSECA
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