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ficou marcada pela bofetada mais mediatizada de sempre, um gesto de violência
de Will Smith, ator premiado e banido da Academia, e pela consagração de
um pequeno filme que estava nomeado em apenas 4 categorias. O triunfo de
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Depois dos Óscares está na altura da indústria de cinema estrear e promover

'remake' de «A Família Bélier», um filme originalmente francês - o que é que isso
nos diz sobre a originalidade do atual cinema norte-americano?... - e premiou
pela primeira vez uma produtora de 'streaming' - suprema ironia, foi a Apple TV
+ a alcançar um objetivo que a Netflix perseguiu durante anos.

os seus trunfos para 2022 procurando recuperar a dinâmica perdida desde
2019 - neste número da METROPOLIS reunimos uma dezena de filmes na
habitual antevisão do cartaz do ano. Independentemente da qualidade e do
apelo popular dos filmes mais aguardados é expectável que seja muito difícil
consolidar resultados globais extraordinários numa altura em que a Covid 19
continua a impor restrições nas salas de cinema na China, e está em vigor um
boicote imposto por produtores norte-americanos, europeus e ocidentais, à

DIRECÇÃO ARTÍSTICA
Maria João Barcelos

distribuição de filmes na Rússia - os dois mercados de cinema emergentes deste

SITE
Teófilo Martins - Mistério Frenético

É uma realidade que já afeta os resultados planetários de «Morbius» e «The

século estão condicionados por motivos diferentes.

Batman», podendo ter um impacto semelhante na bilheteira de «Monstros
Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore», as três primeiras estreias mega
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populares deste ano e que são comentadas e destacadas nesta edição. A fasquia
mágica dos mil milhões de euros/dólares atingida recentemente por «Homem
Aranha: Sem Volta a Casa» parece ser muito difícil de alcançar...
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ESQUECER WILL SMITH
COM SALGUEIRO MAIA

CINETENDINHA

RUI PEDRO TENDINHA

Estamos todos fartos de
condenar o episódio Will
Smith nos Óscares mas
parece que há medo de
exaltar aquilo que é mais
positivo como por exemplo
a organização da Festa do
Cinema Italiano. Esta 15ª
edição é um belo exemplo de aliança perfeita
entre prazer de cinefilia, missão de divulgação
cultural e comunicação. Sim, poucos festivais
e mostras sabem ter este elan comunicacional
no qual se passa uma imagem de amplitude
temática. A Il Sorpasso, a organização, percebeu
que para chegar a muitos públicos é necessário
ser sexy e abordar o seu programa de forma
criativa. Por isso, esta síntese de memória e
novidade tem conseguido em Lisboa casas cheias
. E aí é garantido que a osmose com aquilo que
é mais português com a especificidade italiana
serve de exemplo. Por exemplo, nesta edição
a festa Italo Disco foi buscar um dos maiores
DJ's de Lisboa, Mário Valente, da Futura-Rádio
de Autor, e no painel de jurados temos o cantor

Salvador Sobral e a cineasta Leonor Teles, a
qualquer momento a partir para a Ásia para
a sua próxima longa. São afinidades eletivas
bonitas. Em Lisboa, pelo menos, a Festa do
cinema Italiano é um acontecimento cultural
que aproxima culturas e comunidades. E quem
visitou o São Jorge sentiu uma energia positiva
muito forte.
Também pela positividade há que se mencionar
Salgueiro Maia- O Implicado, de Sérgio
Graciano, uma biografia sem tiques de tv movie.
Há atores extraordinários como Tomás Alves,
Ruben Gomes, Catarina Wallenstein e Filipa
areosa e uma noção económica de retratar as
ações do capitão no 25 de abril. O segredo deste
filme é não ter vergonha de ter tempo. Tempo
para planos onde impera o silêncio. Tempo para
movimentos de câmara onde tudo é cinema.
Não é nenhuma obra de arte, mas o filme de
Graciano chega e sobra para nos fazer acreditar
cada vez mais que é possível um cinema de
qualidade a pensar num público vasto. Sem
medos, já agora.
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MARIA AUGUSTA,
A MULHER QUE NÃO VIA FILMES

CINÉDOQUE
SARA QUELHAS

Até onde nos pode levar um
filme? Uma obra marcante,
como um filme ou um livro,
transporta-nos para outros
lugares, fortalece os nossos
sonhos e, sobretudo, traznos a esperança em dias
melhores. Uma qualquer
mudança que, por fim, nos realize. Quando não
vemos filmes, onde vamos buscar a esperança?
No lugar onde Maria Augusta nasceu, algures no
interior do país, não havia tempo (nem meios)
para a arte. Uma vida difícil, sem liberdade,
muitas vezes sem comida, a depender do que a
terra ia dando. Uma daquelas vidas exigentes que
hoje inspiram filmes, séries e livros; e essas obras
transmitem sensações, a quem contacta com elas,
que quem realmente viveu não teve.
A minha avó nunca viu um filme, e esse
pensamento arrebatou-me: nos seus piores anos,
onde poderia encontrar aquela réstia de luz,
mesmo que ficcional, que nos faz acreditar que
tudo é possível?
Depois de décadas de uma vida muito dura, quando
nasci já era possível encontrar-lhe um sorriso nos
lábios. Como se, ao jeito de um filme, a heroína –
através de um golpe de sorte – tivesse encontrado
finalmente um final mais feliz. Mas como posso
explicar a alguém que a sua vida dava um filme

se ela nunca viu nenhum? Encontrar as palavras
certas, os momentos ideais, para realçar como a
própria vida – até na sua simplicidade – pode ser
feita das matérias que inspiram a sétima arte.
Nunca falei com a minha avó sobre cinema; não
saberia como fazê-lo. Não saberia como discutir
com ela a curiosidade que tenho sobre como é
viver sem a arte, sobre o modo como esta nos pode
impactar, nos transformar, e tornar-nos pessoas
mais determinadas e inconformadas. Ou até
novas pessoas. Afinal, foi também a arte que me
transformou e me deu a confiança necessária para
procurar uma vida para lá do quotidiano de uma
cidade pequena.
Durante anos, a minha avó, que morava na
humildade do vale, viu-se rodeada por uma
montanha intransponível. E, nesses momentos,
nem o cinema lhe podia acalentar a esperança de
encontrar, após uma série de twists, um qualquer
super-herói que a transportasse para um mundo
paralelo onde ser feliz era uma possibilidade. Onde
os limites, impostos durante décadas na vida que
ela conhecia, simplesmente não existiam. Se o
cinema pode ser esperança, como será triste viver
sem ele.
Maria Augusta morreu em janeiro, a poucos dias
de fazer 101 anos. Longe de imaginar o que são
super-heroínas ou o que representam para quem
as observa, a verdade é que foi uma.

MÁQUINA DO TEMPO
NA OBRA DE NELSON

A COLUNA BRASILEIRA
RODRIGO FONSECA

Uma das principais razões
dos streamings existirem – e
terem sucesso – é o fato de
eles nos propiciarem uma
possibilidade de viagens no
tempo a obras de cineastas
que redefiniram a identidade
dos seus países nas telas
ao construírem uma estética de braços dados à
reflexão social e à Antropologia, como bem fez, no
Brasil, o diretor paulista radicado no Rio de Janeiro
Nelson Pereira dos Santos (1928-2018). Desde o
carnaval, em fevereiro, duas das mais populares
plataformas da streaminguesfera, a Amazon Prime
e a Globoplay, notabilizaram-se na intelectualidade
cinéfila por reverenciar o seu legado.
Na Amazon Prime, está disponível «Boca de Ouro»
(1963); «El Justicero» (1967); e «Quem é Beta?»
(1973). Na Globoplay, há quatro títulos: «Rio 40
Graus» (1955); «Rio Zona Norte» (1957); «Vidas
Secas» (laureado em Cannes, em 1964, com o
Prémio Humanitário da Organisation Catholique
Internationale du Cinéma et de l’Audiovisuel); e
«Memórias do Cárcere» (Prémio da Crítica também
da Croisette, em 1984). É uma seleção memorável
para quem deseja conhecer e para quem quer
revisitar a obra de um diretor festejado entre os seus
colegas imortais da Academia Brasileira de Letras
(ABL) – prestigiada instituição literária daquela
pátria - pelo seu empenho em prol da difusão do
filme nacional em variadas latitudes. Há dez anos,
Cannes exibiu o seu aclamado doc. «A Música

Segundo Tom Jobim», consagrado por sua hábil
montagem. O que se encontra no Globoplay é sua
fase de arranque, de inspiração neorrealista, nos
anos 1950, com traços do que se pode chamar de
pré-modernismo cinematográfico. A plataforma da
TV Globo traz ainda dois diálogos de Nelson com a
prosa de Graciliano Ramos (1892-1953). “Continuo
gostando do Graciliano da mesma forma. Outro
dia estava relendo um de seus livros, ‘Angústia’. Taí
uma adaptação para o cinema que gostaria de ter
feito”, disse Pereira dos Santos ao P de Pop em 2017,
aquando o lançamento de uma caixa de DVDs com
os seus filmes.
Vale um aplauso o empenho curatorial da Amazon
Prime em rever a sua trajetória nas telas, pois
esse streaming escolheu duas das longas menos
citadas do diretor. Baseado na literatura de João
Bethencourt (1924-2006), o irónico «El Justicero»
é uma atualíssima reflexão sobre um certo ranço
burguês na vida carioca. É uma comédia satírica
ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1960 sobre
o filho playboy de um general encontrando um
intelectual de esquerda que quer escrever e filmar
uma narrativa sobre seu decadentismo essencial.
Emmanuel Cavalcanti dá um show em cena como
Lenine.
São longas que mapeiam uma cabeça que (re)
apresentou o Brasil aos brasileiros sob uma
rica exigência poética, pautada por teóricos da
Sociologia que reescreveram aquela nação em busca
de uma voz própria, livre de amarras coloniais.
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FUGA DE LOS ANGELES
(JOHN CARPENTER’S ESCAPE FROM L.A.), 1996
CULT CORNER
MARCO OLIVEIRA

“The United States is a nosmoking nation. No smoking, no
drinking, no drugs. No women unless of course you're married.
No guns, no foul language... no
red meat.” — Malloy
“Your rules are really beginning
to annoy me.” — Snake Plissken
Incompreendido e mal-amado desde a sua estreia
em 1996, “Fuga de Los Angeles” foi re-editado, em
4K, no passado mês de Fevereiro, suscitando uma
reavaliação das suas qualidades por parte da crítica
e do público. Ainda que devagar e talvez pelas piores
razões, a obra de John Carpenter começa agora e à
custa dos mais recentes desenvolvimentos sóciopolíticos a fazer sentido na cabeça de quem, há 26
anos atrás, não alcançou a visão do autor.
Sequela do clássico “Nova Iorque 1997”, realizado
em 1981, “Fuga de Los Angeles” ainda conseguiu
com os anos ganhar um certo estatuto de culto,
talvez porque Carpenter nunca deixou de defender
o filme chegando a apontá-lo como superior ao seu
antecessor. E, de certa forma, levando em conta a
sua ambição tanto como filme de acção, como sátira
social, até é superior. “Fuga de Los Angeles” carrega
as marcas necessárias para ser equiparado a “Eles
Vivem” (1988), no sentido em que ambos foram
telescópios apontados ao futuro e conseguiram
captar a luz do mundo que hoje habitamos.
A segunda missão de Snake Plissken, outra vez contra
sua vontade, leva-o desta vez a uma Los Angeles
pós-apocalíptica para onde são deportados todos os

indesejados pelo governo americano, cujo Presidente
goza agora de um mandato vitalício. Mas nem todos
acabam na ilha contra sua vontade. Utopia, a filha
do próprio Presidente americano, depois de roubar
um comando remoto capaz de controlar todos os
satélites em órbita, foge para Los Angeles e para os
braços de um terrorista de nome Cuervo Jones. E
dadas as circunstâncias, as instruções a Plissken são
claras: recuperar o comando e eliminar Utopia.
Claro que para o tipo de anti-herói com quem
o governo está a lidar, é preciso um incentivo
adicional. Plissken é inoculado com uma toxina e
é-lhe prometido o antídoto uma vez executada a
missão. O que ele não sabe é que a toxina não passa
de um vulgar vírus da gripe ligeiramente alterado.
Não sabe isso, nem conhece o rol de personagens e
de situações com que se irá deparar em Los Angeles.
E é neste ponto que “Fuga de Los Angeles” começa
a distanciar-se e a ganhar um avanço considerável.
Tão considerável que acabou por ser um filme muito
à frente do seu tempo. E como é habitual acontecer
nestes casos, acabou também encostado a um canto
e conotado como uma fantasia exacerbada e sem
sentido.
John Carpenter disse numa entrevista recente ao
The Hollywood Reporter a propósito desta questão:
“O niilismo é apreciado melhor à distância”. Que não
haja dúvidas que aquando da sua estreia em 1996
“Fuga de Los Angeles” exibia esse niilismo de forma
quase pornográfica. Não admira, portanto, que
muita gente tenha fechado os olhos ao que estava
para lá das imagens gratuitas. E depois há ainda
aquele final. O final mais anárquico da história do
cinema.
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monstros

fantásticos
Newt Scamander e a sua trupe
estão de volta para mais uma
aventura, agora com mais
destaque para os segredos
do poderosíssimo feiticeiro
Dumbledore.
O
realizador
David Yates está de regresso,
bem como a maior parte do
elenco, mas o vilão Grindelwald
tem agora novo intérprete,
Mads Mikkelsen. Saiba, neste
especial da METROPOLIS,
o que pode esperar de
«Monstros
Fantásticos:
Os
Segredos de Dumbledore».

© 2021 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED
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OS SEGREDOS
DE DUMBLEDORE

TATIANA HENRIQUES

HISTÓRIA
O poderoso feiticeiro Gellert
Grindelwald ganhou cada vez
mais força e prepara-se para
tomar o controlo do mundo
mágico. O Professor Albus
Dumbledore não consegue
detê-lo sozinho, pelo que
confia a Newt Scamander a
missão de liderar uma equipa
composta por feiticeiros, bruxas
e até um corajoso padeiro. É uma
empreitada perigosa, com novos
obstáculos e monstros à mistura,
num contexto em que tudo está
em jogo - para o mundo mágico
e não só.

O REGRESSO DA MAGIA
Harry Potter, a história criada
pela escritora britânica J.K.
Rowling, é um dos grandes
fenómenos da cultura popular recente. Primeiro, através
da literatura e, depois, nas
adaptações
cinematográficas, a saga do mundo mágico conquistou milhões de fãs
em todo o mundo e continua
ainda a fazê-lo, encontrando
novos públicos e reencontrando fãs que nunca deixaram de o ser.

Em 2016, o universo expandiu-se
ainda mais, com o início de um novo
conjunto de histórias, começando
por «Monstros Fantásticos e Onde
Encontrá-los». David Yates, o realizador que mais filmes Harry Potter
assinou, foi o escolhido para levar
para o grande ecrã o argumento da
autoria da própria Rowling. A obra
não se passa na mesma época da
de Harry Potter, mas trata-se de
uma prequela, com ação nos anos
1920. Conta também com um novo
protagonista: Newt Scamander,

interpretado por Eddie Redmayne.
Seguiu-se a sequela «Monstros
Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald» (2018), em que conhecemos
um jovem Albus Dumbledore, Professor da Escola de Hogwarts e que viria
ser uma das figuras mais relevantes
na vida de Harry Potter. Jude Law,
um fã confesso da saga, interpreta o
enigmático personagem. Além disso,
ficámos a saber mais sobre um dos
principais vilões do mundo mágico,
Grindelwald, primeiramente interpretado por Johnny Depp.

O sucesso de ambos os filmes
faz com que cheguemos, agora,
a uma terceira aventura, «Monstros Fantásticos: Os Segredos de
Dumbledore», onde passaremos a
conhecer alguns dos segredos de
Dumbledore, sem esquecer outros
dos protagonistas desta saga: as
criaturas fantásticas, claro.
A nova obra conta, mais uma vez,
com David Yates como realizador,
a partir de um argumento de J.K.
Rowling e Steve Kloves. Eddie Red-

mayne e Jude Law estão de volta,
bem como Katherine Waterston,
Alison Sudol, Ezra Miller, Dan
Fogler e Callum Turner. O ator dinamarquês Madds Mikkelsen é o
novo intérprete do vilão Grindelwald. De destacar, ainda, a música,
a cargo de James Newton Howard,
nomeado nove vezes para Óscares,
e o figurino de Colleen Atwood, que
já levou para casa quatro estatuetas
douradas da Academia norte-americana, incluindo por «Monstros
Fantásticos e Onde Encontrá-los».
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LIGAÇÃO ENTRE DUMBLEDORE E GRINDELWALD

Albus Dumbledore e Gellert
Grindelwald são dois feiticeiros muito poderosos, mas com
visões diferentes sobre o mundo,
algo que os separa irremediavelmente. Mais do que isso, ambos
têm também um passado amoroso, algo que poderá ser mais explorado neste novo filme. Devido
à sua ligação mais próxima, os
dois fizeram um juramento de
sangue, impedindo que os dois
se ataquem fisicamente. Daí a
necessidade de ambos procu-

rarem intermediários e formarem as suas próprias equipas.
David Yates explica que “era importante para nós transmitir o compromisso que estes dois homens
tinham assumido um com o outro.
Essa sensação de estar afastado de
alguém com quem se tem uma profunda ligação atravessa a história e
é um dos temas em jogo para várias personagens”. “O juramento de
sangue é a encarnação do laço entre Gellert e Albus, feito através da

paixão e crença juvenil. Embora as
suas vidas tenham tomado direções
muito diferentes, continuam ligadas neste impasse, o que, do ponto de vista de Albus, é extremamente frustrante”, assinala Jude
Law. O produtor David Heyman
acrescenta que “Grindelwald ainda
tem sentimentos por Dumbledore,
embora alguns desses sentimentos se tenham transformado em
ressentimento e amargura devido
ao abandono da causa por parte de
Dumbledore, como ele o veria”.

Mikkelsen conta, ainda, que
“Grindelwald não pode fazer um
movimento contra Dumbledore,
mas Albus está no caminho de
Gellert para este conseguir ganhar poder absoluto. Por isso,
Credence é a chave para ele”. “O
filme deixa muito claro o que
cada indivíduo está a tentar alcançar; a questão é como o vão
fazer. Penso que é uma história
maravilhosa que nos leva a dar
uma volta por este mundo mágico”, assinala.

Como Dumbledore não pode enfrentar diretamente Grindelwald,
arranja outra forma de combatê-lo,
através da formação de uma equipa
composta por heróis inusitados.
Juntamente com Newt Scamander, seu amigo e antigo estudante,
Albus reúne feiticeiros, bruxas e
até um Muggle. “O grupo que ele
reúne é um pouco como a Brigada de Dumbledore”, afirma Heyman. “Cada um deles é, de alguma
forma, um forasteiro, que é outro
tema que percorre o trabalho de

J.K. Rowling”. David Yates assinala, ainda, que “Dumbledore tem
um historial de encorajamento
de pessoas a fazer coisas loucas,
mas nós adorámo-lo por isso”.
Por seu lado, Grindelwald terá
também o seu número crescente de
seguidores, além de Queenie Goldstein, antiga namorada de Jacob, e
Credence, um jovem poderoso que
teve particular destaque no filme
anterior e que Grindelwald tenta
manter no seu círculo de influência.
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NOVOS MONSTROS
Como não poderia deixar de ser,
este novo filme tem a presença garantida de várias criaturas, incluindo novas adições. Estão de regresso
os muito carismáticos Pickett e Teddy, dois companheiros de aventuras
de Newt, ambos bastante corajosos,
mas também algo imprevisíveis.
“Pickett é brilhante e salva o dia. O
Niffler rouba a cena, como sempre,
e é, geralmente, a ruína da vida de
Newt. São bastante caprichosos e
brincalhões neste filme, mas, sem
revelar muito, diria que tanto o
Pickett como o Teddy assumiram
os seus papéis de heróis neste
filme”, conta Eddie Redmayne.

Entre os novos monstros, destaque
para Qilin, que terá um papel crucial na obra. A sua versão adulta
assemelha-se a um cruzamento
entre um dragão e um cavalo e trata-se de uma criatura rara venerada
na comunidade mágica. “O Qilin é
capaz de ver dentro da alma de uma
pessoa e conhecer, instintivamente,
a bondade e pureza do seu coração.
No mundo dos feiticeiros, no passado, o Qilin era chamado em período
de eleições: todos os candidatos se
alinhavam e o Qilin ia até cada candidato e, se se curvasse perante um
deles, isso influenciaria a escolha
do povo”, explica David Yates.

Ao contrário do delicado Qilin, Manticore, também apresentado neste
filme, será mais assustador, como
conta o realizador: “Temos sempre
estas criaturas encantadoras que
são doces e engraçadas, mas, com a
sequência Manticore, pude explorar
a linha muito ténue entre comédia e
horror, que é um espaço que considero divertido de navegar”.
De referir, ainda, a presença da Fénix, uma criatura particularmente
marcante do Universo de Harry
Potter. Desta vez, estará ligada a
Credence, refletindo o que se passa
no interior do personagem.

Em «Monstros Fantásticos: Os
Segredos de Dumbledore», o mundo mágico prepara-se para eleger o
novo Presidente da Confederação
Internacional de Feiticeiros, “que
lidera todo o mundo mágico”, explica David Yates. “Dumbledore enviou Newt para dar uma mensagem
ao líder cessante, Anton Vogel,
para não deixar que Grindelwald se
aproximasse do processo eleitoral.
Se o fizer, será desencadeada uma
reação em cadeia dos acontecimentos que poderá mergulhar não só
o mundo feiticeiro mas também o
mundo Muggle em tumulto. É crucial, como diz a mensagem, ‘fazer

o que é certo, não o que é fácil’”.
Jude Law refere também que “Grindelwald acumulou um maior número de seguidores e é, portanto, uma
maior ameaça. Dumbledore tem de
criar um plano que impedirá Grindelwald de realizar o seu sonho de
estabelecer um mundo em que feiticeiros de sangue puro dominem
Muggles. Por um lado, Albus está
limitado no que pode fazer, a nível mágico, para impedir a ascensão
de Gellert, mas isso estimula a sua
relação com as pessoas com quem
deve contar e, em certa medida,
manipular para ajudar a sua causa”.

Há dois candidatos em jogo: pela
China, Liu Tao, interpretado por
Dave Wong; e, pelo Brasil, Vicência Santos, a quem Maria Fernanda
Cândido dá vida. A atriz brasileira é
uma figura conhecida das telenovelas brasileiras, muitas delas emitidas em Portugal, além da presença
em vários filmes brasileiros e europeus. “Santos é uma mulher poderosa e adoro que haja uma forte
presença feminina neste filme. O
Mundo Mágico tem mais fãs do que
se pode imaginar no Brasil e penso
que eles ficarão muito felizes por
ter a personagem de Santos a representá-los”, conta a atriz.
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As aventuras do jovem Harry
Potter passaram-se, maioritariamente, em Hogwarts e Londres.
O spin-off Monstros Fantásticos mudou um pouco isso e levou a magia a outros cenários,
como Nova Iorque em «Monstros
Fantásticos e Onde Encontrá-los»
e Paris em «Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald».
Neste novo filme, a história tem
também diferentes palcos, passando por China, Nova Iorque,
Alemanha, Áustria, Butão e, claro, Hogwarts. Ao todo, a narrativa

abrange seis países em três continentes, embora o âmbito real das
filmagens tenha sido menor. “Uma
das coisas entusiasmantes de explorar o mundo mais vasto de J.K.
Rowling é que ele pode levar-te,
literalmente, a qualquer parte do
globo. E este filme tem, verdadeiramente, uma tela internacional, desde as ruas nevadas de Berlim até às
belas montanhas do Butão”, afirma
David Yates.
Eddie Redmayne realçou também
a justaposição entre os mundos
mágico e não mágico, algo que sem-

pre o “apelou”, na “ideia de que ao
lado do mundo em que vivemos”
existe “outro universo inteiro que
é um universo de magia e aventura. Acende essa sensação de maravilha infantil de que tudo pode ser
possível. E ver isso desdobrar-se
noutros países, além do Reino Unido, tem sido espantoso”. Jude Law
ficou também contente por regressar à Escola de Magia mais famosa da História do Cinema: “Adoro
voltar a Hogwarts porque penso
que é o lugar onde Dumbledore se
sente mais em casa. É o seu santuário no mundo”.

REENCONTRO DE IRMÃOS DESAVINDOS
Um dos temas abordados em
«Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore» será a relação
entre irmãos, através de Newt e
Theseus Scamander, bem como
Albus e Aberforth Dumbledore.
No primeiro caso, a ligação dos
dois foi altamente impactada pela
morte de Leta (interpretada por
Zoë Kravitz), antiga paixão e amiga de Newt que viria a tornar-se
noiva de Theseus, a quem Callum
Turner dá vida. O ator conta que
“foi devastador para ambos. Mas,
depois, houve uma aproximação de
ambos os irmãos após anos de negligência e de falta de compaixão um
para com o outro. Irmãos e famílias
podem ser difíceis. Foi fácil falharem um com o outro, mas, se forem
capazes de reparar a sua relação e
formar uma aliança, quem sabe que

conjuntos de competências poderiam trazer para ajudar a derrotar
Grindelwald”. Eddie Redmayne
acrescenta que “a complexidade das
relações entre irmãos - quando se é
do mesmo sangue, mas não se tem
mais nada em comum - é um dos
temas-chave para mim. Está lá com
Newt e Theseus, que nutrem um
grande amor um pelo outro, mas
têm formas completamente diferentes de olhar para o mundo. Foi
maravilhoso interpretar isso com o
Callum porque adoro-o”.
Quanto aos irmãos Dumbledore,
a sua relação friccional está embrenhada de ressentimento, após
um incidente trágico envolvendo a sua irmã, Ariana. Richard
Coyle, que interpreta Aberforth,
diz que o personagem “está im-

ensamente ressentido por viver
à sombra do seu famoso irmão
mais velho. É uma relação de muito poucas palavras, mas de muita
emoção reprimida, o que cria uma
dinâmica fascinante. Eu e o Jude
certamente divertimo-nos muito
e descobrimos esta química natural. Ambos também temos irmãos
e compreendemos os absurdos das
relações de irmãos. Isso ajudou
muito”. “Foi uma honra interpretar um Dumbledore e uma figura
proeminente do Mundo Feiticeiro
original. E foi interessante retratar
Aberforth como um homem mais
jovem. É um personagem tão rico
e senti uma responsabilidade para
com os fãs, para com J.K. Rowling
e para com o próprio Aberforth
para acertar o espírito do personagem”, ajuntou.
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ALBUS DUMBLEDORE
Dentro do Universo Harry Potter,
Albus Dumbledore é um dos personagens mais importantes. Diretor
da Escola de Hogwarts e um mentor
para Harry Potter, o poderoso feiticeiro tinha uma posição relevante
na narrativa, reforçada agora com
«Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore», uma obra na
qual ganha, ainda, maior destaque.
Depois de termos conhecido a sua
versão mais jovem no filme anterior, a nova obra revela mais detalhes
do passado do feiticeiro, mostrando,
mais uma vez, o seu cariz de líder e
estratega. Jude Law volta a interpretar o personagem, regressando
a um mundo cinematográfico do
qual também se considera fã. O ator

britânico tem já uma carreira longa no Cinema, marcada por vários
sucessos e papéis icónicos. Esteve,
por duas vezes, nomeado para os Óscares, nas categorias de Melhor Ator
Secundário por «O Talentoso Mr.
Ripley» (1999) e Melhor Ator Principal por «Cold Mountain» (2003).
“O que mais apreciei foi a oportunidade de desvendar mais do passado
do Dumbledore”, revela Law. “Havia
indícios disso no último filme, mas
aqui podemos aprofundar a sua ligação com Gellert Grindelwald enquanto homens jovens e o ponto
em que ele começou a quebrar. Albus tinha, em tempos, partilhado
com Grindelwald pontos de vista

bastante extremos sobre Muggles,
que ele próprio considerou errados e
recuou. Mas ele vive com esse segredo sombrio e com as consequências
da sua relação”. David Yates realça
que “Dumbledore é uma figura muito importante no mundo de J.K.
Rowling. Nos livros e filmes de Potter, ele é encantador, conhecedor,
malicioso, sabichão. Uma das coisas
que nos atraiu foi ver o mais novo
Dumbledore, num período formativo que acabará por definir o ser humano que ele acabará por se tornar”.
O ator falou também sobre o papel de Dumbledore enquanto líder
inspirador, que incita os outros a
aderirem, mas também a lutarem

pelos mesmos objetivos: “Gosto de
pensar que Dumbledore é alguém
que encoraja as pessoas a excederem-se no seu próprio potencial e
capacidades - para descobrirem, em
si mesmos, os fundamentos morais
e a convicção de que o que estão a
fazer é correto e para encontrarem a
coragem necessária para enfrentarem a ameaça de Grindelwald. Eles
não estão a entrar nisto porque é o
seu trabalho - estão a fazê-lo porque
se preocupam e estão investidos”.
Segundo Jude Law, alguns dos
segredos de Dumbledore serão agora desvendados: “Estou entusiasmado por dizer que parte da história
que ajudou a moldar o lendário

feiticeiro que viemos a amar em
Harry Potter será revelada neste
filme. As expectativas são muito altas para Albus e ele precisa de uma
improvável equipa de heróis para
o ajudar a enfrentar o seu maior
teste até agora”. “Que privilégio é
interpretar Albus Dumbledore, um
dos feiticeiros mais poderosos do
mundo. Um homem que está sempre um passo à frente e que acredita no bem das pessoas e de alguns
para oferecer palavras de conselho
sábias, senão mesmo enigmáticas”,
assinalou.
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GELLERT GRINDELWALD
Mads Mikkelsen é um dos mais
renomados atores dinamarqueses,
mas há muito que passou as fronteiras do seu país, ganhando
destaque a nível internacional. O
mais recente até foi também numa
obra do seu país-natal, «Mais Uma
Rodada» (2020), que venceu o Óscar de Melhor Filme em Língua
Estrangeira, mas o seu percurso
tem muitos outros destaques, tais
como «The Hunt - A Caça» (2012),
«Doutor Estranho» (2016) ou a
série «Hannibal» (2013-2015). Foi
também Le Chiffre em «007: Casino
Royale» (2006), um dos vilões mais
marcantes da saga James Bond.
Foi Mikkelsen o ator escolhido para
substituir Johnny Depp no papel
de Grindelwald. “Ninguém está
interessado em que eu tente copiar algo, isso seria suicídio criativo
imediato, especialmente quando já

foi feito antes e magistralmente.
Portanto, todos esperam que encontremos um caminho diferente.
Dito isto, precisamos de uma ponte
entre o que ele fez e o que eu vou
fazer, por isso essas pontes têm
de ser encontradas em conjunto, quer seja um certo olhar, quer
seja uma certa atitude em certas
situações, mas temos de fazê-la
nossa. Qualquer outra coisa seria
simplesmente estúpido em termos criativos”, refere Mikkelsen.
Neste novo filme, Grindelwald
emerge das sombras e coloca em
prática as suas crenças radicais e
táticas violentas, pretendendo agora ganhar o controlo do mundo
mágico e atingir os Muggles, as
pessoas que não têm poderes mágicos. O personagem está ciente de
que existe uma conspiração contra ele, mas não deixa de acreditar

NEWT SCAMANDER
piamente no seu propósito, como
explica Mikkelsen: “o seu objetivo
não é totalmente insano, no sentido em que acredita definitivamente
que conduzirá a um mundo melhor.
No entanto, os meios pelos quais
ele quer alcançar isso não são necessariamente aquilo com que todos
os outros estão de acordo”.
O ator é também um fã da saga e considerou que «Monstros Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore» seria
uma oportunidade para participar
num filme com condições pouco habituais no seu país: “Sou um grande
fã do universo Potter e é um género
que não se faz na minha parte do
mundo. Na Dinamarca, não se pode
fugir das questões orçamentais, por
isso, obviamente, quando surgiu no
meu caminho, foi uma oportunidade fantástica”.

Neste conjunto de histórias dedicadas aos Monstros Fantásticos, o
protagonista não é Harry Potter,
mas Newt Scamander. Antigo aluno de Dumbledore e com poucas
aptidões sociais, Newt tem uma
relação muito especial com as criaturas, sendo um especialista na
forma como se relaciona com elas.
Desde «Monstros Fantásticos e
Onde Encontrá-los», o personagem
tem sido um dos principais aliados
de Dumbledore, embora nem sempre soubesse ao certo o que estava
em jogo.
Eddie Redmayne, que volta a interpretar o personagem conta que “a
relação entre Newt e Dumbledore
começou como mestre/aprendiz,
onde Newt foi cegamente manipulado por Dumbledore e nem sempre lhe foi dada a verdade”. “Aqui,
parece que a sua relação mudou

para uma em que Dumbledore ainda não lhe conta tudo, mas deixa-o
entrar o mais que pode. Ele envia
Newt para outra aventura extraordinária, mas com mais honestidade
e um pouco de ímpeto e estatuto, o
que é porreiro”, acrescentou. O ator
britânico tem uma carreira bem
sucedida no teatro e cinema, tendo
recebido o Óscar de Melhor Ator
Principal por «A Teoria de Tudo»
(2014). Foi nomeado na mesma
categoria, no ano seguinte, por «A
Rapariga Dinamarquesa» (2015).
Sobre a nova obra, diz que ficou
“emocionado por finalmente vermos Newt onde ele está no seu
melhor e mais feliz: na natureza, a
seguir monstros”. “Uma das coisas
que sempre adorei em Newt é a aparente anomalia entre a sua fisicalidade, misturada com a sua ligeira
inépcia social, e a sua facilidade e

destreza quando está no terreno.
Tinha pedido ao David Yates para
mostrar mais disso”, revela.
Para o realizador, “o Eddie é um
ator transformador que adora
mergulhar profundamente em
todos os aspetos do seu personagem. Ele estava entusiasmado em
mostrar o conjunto de habilidades
antropológicas de Newt, caminhando pela selva para encontrar o belo
e misterioso Qilin. Nunca tínhamos
visto Newt na selva antes e isso faz
com que seja uma forma divertida
de abrir a nossa viagem com ele
nesta história em particular”.
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CREDENCE
Credence foi um dos principais
destaques de «Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald»,
com impacto direto nos acontecimentos da narrativa. Durante o
filme, é revelado que o personagem é um Obscurial, um feiticeiro cuja magia foi suprimida,
acabando por formar uma força
parasitária mortífera chamada Obscurus. É, por isso, extremamente
poderoso e Grindewald aproveita-se disso, preparando-o para
desempenhar uma terrível tarefa.
“Por um lado, foi-lhe dado este sentido de identidade, de propósito e
reconhecimento no seu poder por
Grindelwald. Mas, por outro lado,
está profundamente confuso e há
muitas questões subjacentes. A
forma como chegou a esta posição
assombra-o e há uma incerteza que
ressoa com o que lhe está a aconte-

cer fisicamente”, conta o ator Ezra
Miller. “O Obscurus, que, devido ao
seu poder, tem sido capaz de carregar durante este período de tempo,
tornou-se uma doença mágica e
está a corroê-lo a partir do interior. Assim, encontramos o Credence
num lugar de, de certa forma, ter
encontrado o lar que procurava, a
identidade que procurava. É quase
como se devesse estar a fazer melhor, mas, claro, o que está subjacente é a realidade de que não é
realmente a casa que ele procurava... Está a perceber lentamente,
mesmo a um nível visceral, o facto
de ter sido enganado”.
Ezra Miller volta a interpretar o
personagem, numa carreira que
conta com destaques como «Temos
de Falar Sobre Kevin» (2011), «As
Vantagens de Ser Invisível» (2012)
ou «Batman v Super-Homem: O

QUEENIE GOLDSTEIN
Despertar da Justiça» (2016),
em que interpreta o icónico herói
Flash. O ator norte-americano revela, ainda, que “há esta sensação
de decadência e a autoconsciência
do Credence que está a crescer de
uma forma que é muito dolorosa.
Ao mesmo tempo, há finalmente
progressos na sua jornada para a
auto-conscientização e o conhecimento das suas próprias origens”.

Alison Sudol tem uma carreira mais
ligada à música, mas surpreendeu
com a sua interpretação de Queenie
Goldstein, logo desde «Monstros
Fantásticos e Onde Encontrá-los»
(2016). A sua delicada personagem
é telepática, conseguindo ler as
mentes das outras pessoas e extrair
os seus sentimentos e memórias.
Apaixonou-se pelo muggle Jacob e
era uma das aliadas de Newt, mas
acabou por cair nas malhas de Grindelwald.
“O mundo dos feiticeiros, incluindo
a sua irmã, decepcionou-a, limitando a sua capacidade de ser quem era
e de amar quem amava, e ela cometeu o erro de acreditar que Grindelwald poderia oferecer uma alternativa melhor”, explica a atriz. “Ele
usou a vulnerabilidade dela em seu
proveito, dizendo-lhe o que ela queria ouvir, separando-a, entretanto,

de todos e de tudo o que ela amava.
Compreende os desejos básicos das
pessoas e joga com eles. É por isso
que ele é tão perigoso”, acrescenta.
“No início deste filme, encontramos
Queenie num estado de verdadeiro
conflito, tendo perdido a sua ligação a si própria e às pessoas que
ama. Essa sua alegre luz interior
não se extinguiu, mas está quase,
pois a realidade de com quem ela
lida tornou-se cada vez mais clara”,
revela. “Está presa num mundo
que não pertence, onde qualquer
movimento errado pode ser o fim,
e explora as consequências de um
erro, as escolhas com que se depara depois de se ter desviado do seu
caminho. Como se avança se não se
pode voltar atrás?”.

“Ambos atravessaram a linha para
fora de um local ferido. No segundo
filme, a decisão da Queenie chocou
muita gente; até eu fiquei confusa
quando soube pela primeira vez.
Mas essa foi a sua viagem, fazendo
o seu melhor ao tentar navegar por
uma dolorosa série de acontecimentos sem ferramentas ou apoio para
a ajudar a enfrentá-los”, afirma.

Sudol revela que há algumas semelhanças entre Queenie e Credence,
já que ““são ambos estranhos”.
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JACOB
Primeiro, começou por ser padeiro,
depois passou a companheiro de
aventuras de Newt. Jacob é um dos
personagens mais carismáticos da
saga, embora não tenha quaisquer
poderes mágicos. Em «Monstros
Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore», reencontramos o herói em
Nova Iorque, mais uma vez no seu
ofício, mas já sem a alegria de outrora, como explica o ator Dan Fogler:
“Jacob sente-se bastante vazio e é
um espelho do que se passa dentro
do seu coração. A Queenie foi a coisa
mais importante da sua vida e, desde que ela partiu, não é ele próprio.
Perdeu muito, perdeu-a e até perdeu o interesse pela pastelaria”.
Contudo, parece que o seu tempo de
aventuras ainda não acabou. Apesar de ser um Muggle, não faltam
a Jacob coragem e humanidade.
No filme, quando vê uma mulher a

ser atacada, não pensa duas vezes e
intervém, embora esteja em inferioridade numérica. Dan Fogler, que
volta, uma vez mais, a interpretar
o personagem, fala mais sobre o
carácter de Jacob: “Ele só tem a sua
inteligência e o seu grande coração,
mas é um tipo muito corajoso. Uma
vez, disse a J.K. Rowling, quando
estávamos a tentar descobrir as casas de todos, 'Ele é um Hufflepuff
por causa do seu amor a cozinhar
e a pastelaria, certo? Mas ela disse-me, 'Oh não, ele é um Gryffindor
porque é um soldado', e isso surpreendeu-me. Foi uma grande dose
de informação poder interpretá-lo
como ele próprio se vê”. “Talvez
seja um padeiro, mas primeiro é um
soldado e eu adoro isso”, concluiu.
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O período de pandemia afastou os espectadores do Cinema. Contudo, em 2022, não faltarão
motivos para regressar às salas. Realizadores
renomados estão de regresso, bem como muitos filmes de ação, bem como novas histórias e
novos protagonistas. Conheça, neste especial da
METROPOLIS, algumas das obras mais esperadas do ano.
TATIANA HENRIQUES
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SALGUEIRO MAIA
O IMPLICADO

HISTÓRIA

Retrato biográfico de Salgueiro Maia (Tomás Alves), um
dos símbolos do 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura do Estado Novo.
REALIZAÇÃO
SÉRGIO GRACIANO («Perdidos», 2017; «O Som que Des-

ce na Terra», 2021)
ELENCO
TOMÁS ALVES, CATARINA WALLENSTEIN, JOSÉ
RAPOSO, LUÍSA CRUZ, FILIPA AREOSA
DATA DE ESTREIA:
14 DE ABRIL
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Quando pensamos no dia 25 de abril de 1974, a
figura de Salgueiro Maia é indissociável. Mas, antes
de existir o Capitão de Abril, existe um homem e
é sobre isso mesmo que trata «Salgueiro Maia - O
Implicado», uma história de ficção baseada em factos
históricos. Sérgio Graciano, que assinou recentemente
«Perdidos» (2017) ou «O Som Que Desce na Terra»,
realiza o retrato biográfico. Além dos trabalhos no
cinema, Graciano tem também bastante experiência
na realização televisiva, em produções como as séries
«Conta-me Como Foi» (2009-2011) ou «Auga Seca»
(2020-2021). Para Graciano, é “um orgulho enorme”
retratar a vida “de um dos grandes heróis da História
de Portugal”.
Considerado como um herói da Revolução dos

Cravos, Fernando Salgueiro Maia nasceu em 1944,
em Castelo de Vide. Fez campanhas militares em
Moçambique e Guiné-Bissau, chegou a Capitão em
1971 e fez parte da Comissão Coordenadora do
Movimento das Forças Armadas (MFA). No dia 25
de abril de 1974, foi Salgueiro Maia quem comandou
a coluna militar que ocupou a Praça do Comércio e
cercou o Quartel do Carmo, em Lisboa, o que levaria
à rendição de Marcello Caetano, o presidente do
Conselho na altura. Era o fim da ditadura do Estado
Novo, que vigorou em Portugal durante 41 anos.
Salgueiro Maia morreu prematuramente, com apenas
47 anos. A obra pretende contar as pequenas histórias
e revelações que fizeram de Salgueiro Maia o herói
que ficou para a História, abordando a sua educação e

determinação, cruciais para fazer avançar a revolução.
Tomás Alves foi o ator escolhido para protagonista,
tendo participado anteriormente em filmes como
«Um Amor de Perdição» (2008), «Assim Assim»
(2012), «Linhas de Sangue» (2018) ou «Variações»
(2019), além de papéis em séries e telenovelas. Fazem
também parte do elenco outros atores bastante
conhecidos dos ecrãs nacionais, tais como José
Raposo, Luísa Cruz, Dinarte Branco ou Filipa Areosa.
João Matos, autor de séries como «O Clube» (20202021) ou «Três Mulheres» (2018-2022), assina o
argumento a partir de uma biografia de António de
Sousa Duarte «Salgueiro Maia - O Implicado» tem
produção da Sky Dreams Entertainment e coprodução
com a colombiana 11:11 Films & TV.
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O HOMEM
DO NORTE

HISTÓRIA

O príncipe viking Amiath (Alexander Skarsgård) procura vingança após o assassinato do pai, o rei Horvendill
(Ethan Hawke).
REALIZAÇÃO
ROBERT EGGERS

(«A Bruxa: A Lenda de New-England», 2015; «O Farol»,
2019)
ELENCO
ALEXANDER SKARSGÅRD, ANNA TAYLOR-JOY,
NICOLE KIDMAN, WILLEM DAFOE, ETHAN HAWKE
DATA DE ESTREIA
21 DE ABRIL
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Depois de obras auspiciosas como «A Bruxa: A Lenda
de New-England» (2015) e «O Farol» (2019), Robert
Eggers está de volta com mais um filme que desperta
atenção. «O Homem do Norte» é um thriller histórico,
passado na Islândia, no século X. Trata-se de uma
história de vingança passada na época Viking.
O realizador volta a colaborar com Willem Dafoe,
protagonista de «O Farol», e Anya Taylor-Joy. Foi,
aliás, no filme de Eggers «A Bruxa: A Lenda de
New-England» que a atriz começou a destacar-se.
Atualmente, é uma das atrizes mais disputadas da
sua geração, sobretudo após o sucesso da minissérie
«Gambito de Dama» (2020). Eggers conta que a
personagem interpretada por Taylor-Joy “é uma
mulher eslava que foi escravizada por vikings, mas é
o que se poderia designar como uma pessoa astuta ou

uma bruxa branca. Por isso, os vikings não sabiam
no que se estavam a meter”.
Alexander Skarsgård assume o papel de protagonista
da obra, dando vida a um príncipe à procura de
vingança pela morte do pai e que tenta salvar a
vida da mãe. “«O Homem do Norte» foi a primeira
vez em que trabalhei em algo tão meticulosamente
estilizado e quase se vê como uma dança entre
a câmara e os actores, porque a câmara estava
em constante movimento, e nós também”, conta
Skarsgård. “Se o timing estivesse ligeiramente
errado, então teríamos de filmar outra vez. Nunca
estive tão cansado como depois desses seis meses”.
Neste elenco particularmente chamativo, fazem
ainda parte Ethan Hawke, Nicole Kidman e a
surpresa Björk, que volta, assim, ao Cinema, após

«DR9 - Drawing Restraint 9» (2005).
Eggers é conhecido pela sua preocupação com o
rigor, algo que manteve em «O Homem do Norte».
O cineasta revela que há maior espaço para a
interpretação ao retratar a época Viking, porque “não
há muitas evidências fotográficas ou escrita”. “Mas,
felizmente, trabalhei com os melhores historiadores
e arqueólogos vikings que foram consultores para
o filme, e muitas pessoas que fazem parte da
comunidade arqueológica experimental e da história
viva”, revela. O poeta e novelista islandês Sjon é uma
destas figuras, com quem Eggers dividiu o trabalho de
escrita de argumento, contribuindo para a obra devido
ao seu “profundo conhecimento” da cultura islandesa,
de acordo com o realizador de «O Homem do Norte».
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DOUTOR ESTRANHO
NO MULTIVERSO DA LOUCURA
HISTÓRIA

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) lida com as
consequências dos acontecimentos de «Homem-Aranha: Sem Volta a Casa» (2021), sendo obrigado a enfrentar o multiverso - que inclui até uma versão alternativa
de si mesmo. A humanidade está em causa e Strange
une forças com Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e
Wong (Benedict Wong).
REALIZAÇÃO
SAM RAIMI («A Noite dos Mortos-Vivos», 1981;
«Homem-Aranha», 2002; «Oz: O Grande e Poderoso»,
2013)
ELENCO
BENEDICT CUMBERBATCH, ELIZABETH OLSEN,
BENEDICT WONG, CHIWETEL EJIOFOR, RACHEL
MCADAMS
DATA DE ESTREIA
5 DE MAIO
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O multiverso está em força no Universo
Cinematográfico Marvel e a nova aventura de Doutor
Estranho consagra isso mesmo. «Doutor Estranho no
Multiverso da Loucura» segue-se aos acontecimentos
das séries «WandaVision» (2021), «Loki» (2021) e do
grande sucesso «Homem-Aranha: Sem Volta a Casa»
(2021).
Mas há novidades neste novo capítulo do poderoso
super-herói. A começar pelo género do filme, que se
apresenta como tendo mais contornos de terror, algo
que até agora não aconteceu no UCM. Para tal poderá
contribuir o novo realizador, Sam Raimi, conhecido
por obras como «A Noite dos Mortos-Vivos» (1981)
ou «O Exército das Trevas» (1992). Além, claro, dos

três primeiros filmes do Homem-Aranha, com Tobey
Maguire como protagonista. Raimi regressa, agora, ao
universo dos super-heróis e conta com a colaboração
de alguém que conhece muito bem o multiverso, já
que Michael Waldron, criador da série «Loki», assina o
argumento.
Em «Doutor Estranho no Multiverso da Loucura»,
Strange tem como missão tentar reparar os danos
causados, procurando restaurar o multiverso.
Benedict Cumberbatch volta, por isso, a vestir o
manto de Doutor Estranho pela sexta vez, além de
outras participações em que deu voz ao personagem.
Uma delas foi na série animada «E Se…?» (2021),
que também terá ligação a este filme, através de

uma versão muito diferente de Strange. Mas o ator
britânico não volta sozinho à ação, contando com
a companhia Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams,
Michael Stuhlbarg, bem como Benedict Wong, que
dá vida a Wong, o novo Feiticeiro Supremo; Xochitl
Gomez, que interpreta America Chavez, uma nova
heroína com o poder de transpor outras realidades;
e Elizabeth Olsen, que volta a interpretar Wanda
Maximoff, agora ainda mais poderosa, e que assume,
finalmente, o seu papel enquanto Scarlet Witch.
Muito está em jogo no UCM e as consequências são
imprevisíveis neste filme particularmente esperado
no que diz respeito aos filmes de super-heróis.
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MUNDO JURÁSSICO
DOMÍNIO
HISTÓRIA

Alguns anos após a destruição da Isla Nublar, os dinossauros vivem e caçam ao lado dos humanos, num equilíbrio frágil que colocará em causa a sobrevivência de
ambos.
REALIZAÇÃO
COLIN TREVORROW («Mundo Jurássico», 2015)
ELENCO

«Parque Jurássico» (1993), de Steven Spielberg,
tinha uma premissa relativamente simples: e se os
dinossauros voltassem à vida? Através da existência
de uma ilha habitada por dinossauros criados a
partir de ADN pré-histórico, o filme leva-nos a um
mundo que dá asas à imaginação. O resultado foi um
grande sucesso, com direito a duas sequelas, que não
repetiram, contudo, o sucesso da primeira obra.

CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, JEFF
GOLDBLUM, LAURA DERN, SAM NEILL, OMAR SY
DATA DE ESTREIA
9 DE JUNHO
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Em 2015, os dinossauros voltaram ao Cinema
em grande força, numa nova trilogia. «Mundo
Jurássico» teve realização de Colin Trevorrow e
foi protagonizado por Chris Pratt e Bryce Dallas
Howard. Seguiu-se a sequela «Mundo Jurássico:
Reino Caído» (2018), assinado por J.A. Bayona.
Agora, chegou a altura de terminar a história, em
«Mundo Jurássico: Domínio», onde a convivência

entre humanos e dinossauros está no limite.
Trevorrow regressa para terminar a trilogia,
juntamente com os protagonistas e outras figuras
deste novo conjunto de filmes, como Omar Sy ou
BD Wong. Mas não só. Estão também de volta as
estrelas do primeiro filme, Jeff Goldblum, Laura
Dern e Sam Neill, para gáudio de milhões de fãs
em todo o mundo. Steven Spielberg é também
produtor-executivo deste novo filme. Sobre juntar
personagens de diferentes trilogias, Trevorrow
diz que é “uma celebração de tudo o que Michael
Crichton e o Steven criaram, e do que os outros
realizadores contribuíram para isso ao longo dos
anos. Senti que era uma oportunidade para juntar
tudo e, esperemos, esclarecer porque é que temos
vindo a contar esta história há tanto tempo”.

«Mundo Jurássico: Domínio» terá direito a novas
espécies de dinossauros, mas nenhum deles será
híbrido. Segundo explica o realizador, “este filme é
muito mais um thriller de ciência do que os outros.
Queria mesmo concentrar-me nos dinossauros que
realmente existiam. Foi isso que me fez apaixonar
por esta história em primeiro lugar”.
A conclusão da saga jurássica procura responder à
velha questão que surgiu no primeiríssimo filme:
podem humanos e dinossauros coexistir? Contudo,
não significa que este seja o último capítulo dos
dinossauros no cinema. Segundo revelou o produtor
Frank Marshall, há o objetivo de continuar a contar
mais histórias da saga no futuro, o que poderá
acontecer através de filmes ou de séries.
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BUZZ LIGHTYEAR

HISTÓRIA

A origem de Buzz Lightyear (voz de Chris Evans), um dos
principais heróis dos filmes de animação Toy Story.
REALIZAÇÃO
ANGUS MACLANE («À Procura de Dory», 2016)
ELENCO (VOZES)
CHRIS EVANS, TAIKA WAITITI, UZO ADUBA
DATA DE ESTREIA
16 DE JUNHO
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«Toy Story: Os Rivais» (1995) é um dos marcos do
cinema de animação, dando início a uma revolução no
género. Tratou-se da primeira longa-metragem feita
inteiramente por computador e a sua história invulgar
e envolvente, em que os brinquedos ganham vida às
escondidas dos humanos, conquistou incontáveis fãs
em todo o mundo. Foi também o início de uma saga
cinematográfica muito bem-sucedida nas bilheteiras
e na crítica. Venceu vários óscares e as suas músicas,
sobretudo “You've Got a Friend in Me”, marcaram
gerações. Os dois protagonistas eram os bonecos
Woody e Lightyear, um xerife e um Space Ranger,
respetivamente. E agora chegou a vez de Lightyear ter
todo o destaque.

Todavia, o novo filme da Pixar não terá uma ligação
direta à história de Toy Story. Ora, a narrativa conta
a história de origem de como o jovem piloto se tornou
no herói espacial que acabaria por levar à criação da
figura de ação Buzz Lightyear. Por isso, o personagem
não é exatamente o mesmo que conhecemos e ganha
também novo intérprete. Assim, em vez de Tim
Allen, agora é Chris Evans quem dá voz. O ator está
bastante habituado a interpretar papéis icónicos,
tendo sido uma das figuras mais proeminentes do
Universo Cinematográfico Marvel, ao dar vida a
Capitão América. Angus MacLane, realizador de «Buzz
Lightyear», revela os motivos para a escolha de Evans:
“Queria que o filme tivesse gravitas e seriedade, mas
também ter um ator que pudesse trazer a comédia com

essa seriedade. Ele foi a primeira e única escolha”.
MacLane é um colaborador veterano da Pixar e tem
uma forte ligação com o universo Toy Story, tendo
realizado as curtas-metragens «O Pequeno Buzz»
(2011) e «Toy Story de Terror!» (2013). «Buzz Lightyear»
é a sua primeira experiência a solo na realização de
uma longa-metragem, após ter assinado «À Procura de
Dory» (2016) juntamente com Andrew Stanton. Pete
Docter, um dos argumentistas e realizadores mais
profícuos da Pixar - venceu três Óscares de Melhor
Filme de Animação por «Up - Altamente» (2009),
«Divertida-Mente» (2015) e «Soul - Uma Aventura
com Alma» (2020) -, assina o argumento de «Buzz
Lightyear».
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THOR
AMOR E TROVÃO
HISTÓRIA

Continuação das aventuras de Thor (Chris Hemsworth),
seguindo-se aos acontecimentos de «Vingadores: Endgame» (2019). Contudo, desta vez, haverá lugar para o
nascimento de uma nova heroína, Jane Foster (Natalie
Portman).
REALIZAÇÃO
TAIKA WAITITI («O Que Fazemos nas Sombras», 2014;

«Thor: Ragnarok», 2017; «Jojo Rabbit», 2019)
ELENCO
CHRIS HEMSWORTH, NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN
BALE, TESSA THOMPSON, CHRIS PRATT
DATA DE ESTREIA
7 DE JULHO
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Thor tem direito ao seu quarto filme a solo no Universo
Cinematográfico Marvel. Até agora, o Deus do Trovão
foi praticamente o único a ser digno o suficiente para
poder usar a poderosa e mítica arma Mjölnir - a única
exceção acontece em «Vingadores: Endgame» (2019),
em que, pela primeira vez, o Capitão América consegue
também a façanha.
Em «Thor: Amor e Trovão», Mjölnir vai mudar de
mãos. A obra terá inspiração na banda-desenhada,
numa história lançada em 2014, em que Jane Foster,
namorada do herói, se torna em Mighty Thor. É uma
lufada de ar fresco na narrativa, dando finalmente
destaque a uma personagem com pouca relevância até
aqui. Natalie Portman, vencedora do Óscar de Melhor
Atriz Principal por «Cisne Negro» (2010), terá, assim, o

seu momento para brilhar no UCM.
Chris Hemsworth, o intérprete de Thor, tem vindo
a mostrar diferentes camadas do seu personagem,
tornando-o mais complexo do que poderia parecer
à partida. Na verdade, a jornada de Thor é uma das
mais intrincadas dos vingadores, passando por vários
altos e baixos desde a sua primeira aparição. «Thor:
Ragnarok» (2017), o filme a solo anterior, é uma boa
prova disso mesmo, sendo, por si só, uma das melhores
obras da saga, com maior aposta na comédia e tirando
partido das características naturais de Hemsworth
para momentos mais divertidos. Taika Waititi foi o
realizador da obra e está agora de volta para «Thor:
Amor e Trovão», assinando ainda o argumento,
juntamente com Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tem

vindo a reforçar a sua reputação desde a sua passagem
pela Marvel e até já venceu o Óscar de Melhor
Argumento Adaptado por «Jojo Rabbit» (2019).
Tessa Thompson, que dá vida a Valkyrie (a nova
soberana de Asgard), está também de regresso, bem
como alguns heróis de Guardiões da Galáxia, que terão
participações breves. Há, contudo, um novo vilão,
interpretado por um nome renomado: Christian Bale,
vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário por «The
Fighter - Último Round» (2010). Fazem ainda parte do
elenco de luxo nomes como Jaimie Alexander, Russell
Crowe ou Melissa McCarthy. O tema do amor será
uma das principais linhas narrativas deste novo filme
da Marvel, que se firma como um dos mais esperados
entre o vasto catálogo dos estúdios.
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BULLET TRAIN

HISTÓRIA

Durante uma viagem de comboio, cinco assassinos descobrem que as suas missões têm algo em comum.
REALIZAÇÃO
DAVID LEITCH («Atomic Blonde - Agente Especial»,

2017; «Deadpool 2», 2018; «Velocidade Furiosa: Hobbs &
Shaw», 2019)
ELENCO
BRAD PITT, SANDRA BULLOCK, JOEY KING,
MICHAEL SHANNON, AARON TAYLOR-JOHNSON
DATA DE ESTREIA

Brad Pitt é um dos atores mais reconhecidos em
Hollywood, com uma carreira já longa e recheada de
papéis icónicos. Recentemente, recebeu finalmente o
Óscar na categoria de Melhor Ator Secundário, por «Era
Uma Vez em... Hollywood» (2019), mas já antes havia
sido agraciado por uma estatueta dourada enquanto
produtor de «12 Anos Escravo» (2013), que recebeu
o Óscar de Melhor Filme. A sua vertente no lado da
produção tem sido, aliás, cada vez mais reforçada nos
últimos anos, mas Pitt não abandonou por completo a
sua representação e «Bullet Train» é disso exemplo.

14 DE JULHO

A produtora Kelly McCormick considera que o
desempenho de Pitt neste novo filme é algo “como
nunca antes visto” na sua carreira, sendo “leve,
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divertido, louco” e que envolveu muita preparação
física por parte do ator. Aliás, Pitt faz a maior parte das
suas cenas de ação, não recorrendo frequentemente a
duplos. Nesta nova obra, o ator é a figura cimeira de
um elenco chamativo, a que se juntam Sandra Bullock,
Joey King, Michael Shannon, Zazie Beetz, Aaron
Taylor-Johnson ou Brian Tyree Henry.
A premissa deste filme de ação é relativamente simples,
mas encerra possíveis consequências inesperadas.
Numa viagem de comboio a alta-velocidade, Pitt
interpreta um assassino contratado, mas não está
sozinho. Na sua companhia, estão outros quatro
assassinos, todos com o mesmo alvo. Mas nem todos
chegarão vivos à última paragem.

A obra é a adaptação do romance homónimo lançado
em 2010, da autoria de Kotaro Isaka, sendo um thriller
de contornos satíricos e recheado de suspense. O
cineasta David Leitch assume a realização da obra e
tem vindo a provar o seu talento para lidar com filmes
do género, como «Atomic Blonde - Agente Especial»
(2017), «Deadpool 2» (2018) e «Velocidade Furiosa:
Hobbs & Shaw» (2019). Curiosamente, Leitch e Pitt
têm já uma longa história de colaborações. Na verdade,
a carreira de Leitch não começou como cineasta e foi
duplo de Pitt em alguns dos filmes mais famosos do
ator, como «Clube de Combate» (1999), «Ocean's Eleven
- Façam as Vossas Apostas» (2001), «Tróia» (2004) e
«Mr. e Mrs. Smith» (2005). Posteriormente, Pitt teve
um breve cameo em «Deadpool 2».
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NOPE

HISTÓRIA

Os habitantes de uma cidade no interior da Califórnia
testemunham uma descoberta estranha e arrepiante.
REALIZAÇÃO
JORDAN PEELE («Foge», 2017; «Nós», 2019)
ELENCO
DANIEL KALUUYA, STEVEN YEUN, KIKI PALMER,
BARBIE FERREIRA
DATA DE ESTREIA
22 DE JULHO (EUA)
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Tem ainda apenas duas longas-metragens no currículo,
mas isso não impede que Jordan Peele seja já um dos
mais profícuos nomes da atualidade no cinema de
terror. As suas duas primeiras obras, «Foge» (2017)
e «Nós» (2019) impressionaram crítica e público,
sobretudo o filme de estreia, que foi nomeado para
três Óscares, entre os quais Melhor Filme e Melhor
Realização. Peele venceu na categoria de Melhor
Argumento Original e tornou-se no primeiro afroamericano a consegui-lo. O cineasta é também um
reconhecido argumentista e produtor, seja de filmes
como «BlacKkKlansman: O Infiltrado» (2018) ou das
séries «Hunters» (2020) ou «Lovecraft Country» (2020).

Pouco se sabe sobre a sua nova obra, «Nope», mas,
tendo em conta os filmes anteriores, as expectativas
são muitas. O que já se sabe é que Peele regressa em
função tripla, enquanto argumentista, produtor
e realizador. Além disso, «Nope» é tido como um
terceiro filme espiritual na trilogia de Peele.
O protagonista é Daniel Kaluuya, com quem Peele
colaborou em «Foge», obra pela qual foi nomeado
ao Óscar de Melhor Ator Principal e que ajudou a
catapultar a sua carreira. De lá para cá, já venceu
o Óscar de Melhor Ator Secundário por «Judas e o
Messias Negro» (2021). A acompanhá-lo no elenco

estão Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott ou
Barbie Ferreira, mais conhecida pela série de enorme
sucesso «Euphoria».
«Nope» foi produzido envolto em grande secretismo.
Além do realizador e elenco, de salientar, ainda, a
escolha do Diretor de Fotografia, Hoyte van Hoytema,
colaborador habitual de Christopher Nolan. Fazem
parte do seu currículo obras como «Interstellar»
(2014), «007 Spectre» (2015), «Tenet» (2020) ou
«Dunkirk» (2017), pelo qual foi nomeado para o Óscar
de Melhor Fotografia.
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BLACK ADAM

HISTÓRIA

A origem do anti-herói Black Adam (Dwayne Johnson),
um dos mais poderosos e antigos personagens da DC
Comics.
REALIZAÇÃO
JAUME COLLET-SERRA

(«Órfã», 2009; «Águas Perigosas», 2016; «Jungle Cruise - A
Maldição nos Confins da Selva», 2021)

Dwayne Johnson faz, finalmente, a sua estreia nos
filmes de super-heróis - e em grande estilo. O ator
norte-americano é o protagonista de «Black Adam»,
interpretando o anti-herói e principal antagonista de
Shazam, herói da DC Comics que já teve direito ao seu
filme, com título homónimo, em 2019, a quem Zachary
Levi deu vida. A obra correu tão bem que já está a ser
preparada uma sequela, «Shazam! Fury of the Gods»,
com estreia prevista para o próximo ano.

ELENCO
DWAYNE JOHNSON, PIERCE BROSNAN, NOAH
CENTINEO
DATA DE ESTREIA

28 de julho
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Voltando a «Black Adam», a narrativa foca-se na
origem do personagem, abordando o seu período
enquanto escravo, mas não só, já que a história aborda
diferentes períodos no tempo. O anti-herói foi criado
por Otto Binder e C. C. Beck em 1945 e, na bandadesenhada, tem poderes muito semelhantes aos do
próprio Shazam e rivaliza até com o Super-Homem. O

personagem aplica a justiça nos seus termos, ou seja,
com alguma violência à mistura.
«Black Adam» vai apresentar a Sociedade de Justiça
da América e os seus membros, entre os quais se
incluem Doctor Light (Pierce Brosnan), Atom Smasher
(Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) e Cyclone
(Quintessa Swindell). O realizador Jaume Collet-Serra
volta a colaborar com Dwayne Johnson após «Jungle
Cruise - A Maldição nos Confins da Selva».

de Inteligência» (2016) ou «Aviso Vermelho» (2021).
Mas mesmo com tanta experiência em filmes
particularmente exigentes a nível físico, Johnson já
afirmou que nenhum se iguala a «Black Adam»: “O
treino que fizemos para este filme foi o mais árduo
que já fiz em toda a minha vida”. O ator deixou, ainda,
outra garantia: “Prometo-vos isto: A hierarquia do
poder no universo DC está prestes a mudar”. Os dados
estão lançados.

O ator, que começou por dar nas vistas no wrestling
- a partir do qual passou a ser conhecido como “The
Rock”) -, é uma das principais figuras da atualidade
no que aos filmes de ação diz respeito, com uma
carreira recheada de sucessos, como «Velocidade
Furiosa 6» (2013), «San Andreas» (2015), «Central
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NÃO TE PREOCUPES,
QUERIDA
HISTÓRIA

Nos anos 1950, Alice (Florence Pugh) é uma dona de
casa que vive com o marido, Jack (Harry Styles), numa
comunidade experimental utópica. Com o tempo, Alice
começa a desconfiar que a vida do marido pode esconder segredos perturbadores.
REALIZAÇÃO
OLIVIA WILDE («Booksmart: Inteligentes e Rebeldes»,

2019)
ELENCO
FLORENCE PUGH, HARRY STYLES, CHRIS PINE,
GEMMA CHAN, OLIVIA WILDE

Olivia Wilde tem já uma carreira consolidada
enquanto atriz, mas começa agora a deixar a sua
marca também na realização. Começou por curtasmetragens e videoclipes, até a estreia auspiciosa nas
longas-metragens, com «Booksmart: Inteligentes
e Rebeldes» (2019). A boa receção do filme chamou
a atenção para esta faceta de Wilde e, por isso, as
expectativas são muitas para «Não Te Preocupes,
Querida», que será muito diferente do seu primeiro
filme. A obra tem um elenco chamativo e uma história
invulgar, num thriller psicológico passado na década
de 1950.

DATA DE ESTREIA
23 DE SETEMBRO
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Wilde descreve o filme como “a mística feminina
em ácidos”, revelando que pretende que o público

“perceba como raramente se vê a ânsia feminina e,
especificamente, este tipo de prazer feminino”. A
cineasta conta que as suas inspirações passaram por
«Atração Fatal» (1987) e «Proposta Indecente» (1993),
ambos realizados por Adrian Lyne. “Esses filmes eram
realmente sexy, de uma forma madura. Porque é que
já não há bom sexo em filmes?”, questiona Wilde. Já
«Booksmart: Inteligentes e Rebeldes» não fugia ao
tema da sexualidade e «Não Te Preocupes, Querida»
promete ir ainda mais longe.
A história acompanha um casal numa comunidade
utópica na Califórnia, numa dupla interpretada por
Florence Pugh e Harry Styles. A britânica Florence
Pugh é uma das novas atrizes sensação, destacando-

se pelas suas participações em «Lady Macbeth»
(2016), «Midsommar - O Ritual» (2019) e «Viúva
Negra» (2021). Conta também já com uma nomeação
ao Óscar, na categoria de Melhor Atriz Secundária,
por «Mulherzinhas» (2019).
Harry Styles fez parte da banda One Direction e tem
uma carreira bem sucedida a solo. Não obstante, tem
vindo a solidificar o seu percurso na representação,
depois de participar em «Dunkirk» (2017) e de uma
pequena participação em «Eternos» (2021). Além de
Florence Pugh e Harry Styles, «Don’t Worry Darling»
terá no elenco a própria Olivia Wilde, bem como
Gemma Chan, Chris Pine, Timothy Simons e KiKi
Layne.
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BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER

HISTÓRIA

Sequela de «Black Panther» (2018), com a continuação
das aventuras em Wakanda.
REALIZAÇÃO
RYAN COOGLER («Fruitvale Station: A Última

Paragem», 2013; «Creed: O Legado de Rocky», 2015;
«Black Panther», 2018)
ELENCO
LETITIA WRIGHT, MARTIN FREEMAN, LUPITA
NYONG'O, DANAI GURIRA, DANIEL KALUUYA
DATA DE ESTREIA

«Black Panther» (2018) foi um dos maiores sucessos
do Universo Cinematográfico Marvel. Além das
conquistas nas bilheteiras, a obra foi nomeada para
um total de sete Óscares, incluindo na categoria de
Melhor Filme, e arrecadou três estatuetas douradas,
para Banda-Sonora, Guarda-Roupa e Design de
Produção - algo particularmente assinalável, já que
não é, de todo, comum para um filme de animação.
Mais do que isso, o filme assinado por Ryan Coogler
revelou-se um fenómeno, o primeiro da Marvel
com um super-herói negro, numa celebração da
diversidade.

10 DE NOVEMBRO

Para tal, muito terá contribuído o desempenho de
Chadwick Boseman como o herói, T’Challa, que
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reuniu muitos elogios logo na primeira aparição do
personagem, em «Capitão América: Guerra Civil»
(2016). «Black Panther: Wakanda Forever» não
contará, contudo, com a participação do ator, que
faleceu em 2020, vítima de um cancro, numa notícia
que chocou a indústria e muitos fãs.
O novo filme do herói de Wakanda será, por isso,
um regresso agridoce. Perante o vazio da ausência
do protagonista, a Marvel precisou definir o que
aconteceria ao personagem. A decisão foi não escolher
um novo ator, mas passar o manto do Pantera
Negra para a irmã de T’Challa, Shuri, interpretada
por Letitia Wright, algo que até acontece na bandadesenhada. O título de Pantera Negra é atribuído ao
governante de Wakanda e está associado a um ritual

do país, num momento que é mostrado no primeiro
filme.
Além de Wright, a maior parte do elenco está também
de volta, incluindo nomes como Lupita Nyong’o,
Danai Gurira, Angela Bassett e Winston Duke. Mas
há espaço para novas adições, tais como Michaela
Coel, criadora e protagonista da série «I May Destroy
You» (2020), e Dominique Thorne, que interpreta
Riri Williams, na estreia da personagem da jovem
heroína Ironheart, que terá depois direito a uma série
em nome próprio. O realizador Ryan Coogler volta
também ao universo de Wakanda, na obra que se
espera que seja também uma celebração do talento de
Chadwick Boseman e do seu legado.
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THE FABELMANS

HISTÓRIA

Semi-autobiografia baseada na infância de Steven Spielberg.
REALIZAÇÃO
STEVEN SPIELBERG («E.T. - O Extra-Terrestre», 1982; «A

Lista de Schindler», 1993; «Lincoln», 2012; «West Side
Story», 2021)
ELENCO
MICHELLE WILLIAMS, SETH ROGEN, PAUL DANO
DATA PREVISTA DE ESTREIA
23 DE NOVEMBRO
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A História do Cinema já não se escreve sem falar
em Steven Spielberg. É um dos mais conhecidos
cineastas norte-americanos, com uma carreira
longa e sucesso atrás de sucesso. Visionário
e inspirador para futuros talentos, Spielberg
deambula entre vários géneros, ficção científica
e, recentemente, provou até o seu talento para
os musicais, com «West Side Story» (2021). «Os
Salteadores da Arca Perdida» (1981), «Parque
Jurássico» (1993), «Apanha-me Se Puderes» (2002)
ou «A Ponte dos Espiões» (2015) são algumas das
obras obrigatórias da sua cinematografia, sem
contar com os Óscares por «A Lista de Schindler»
(1993), nas categorias de Melhor Realizador e
Melhor Filme - Spielberg é também um profícuo

produtor. Venceria, ainda, outra estatueta dourada de
Melhor Realizador por «O Resgate do Soldado Ryan»
(1998), além de múltiplas nomeações.

a meias com Tony Kushner, colaborador de longa
data, também ele com uma carreira prestigiada,
vencedor de prémio Pulitzer e prémios Emmy.

Contudo, apesar de uma carreira tão preenchida e
marcante, a verdade é que não sabemos assim tanto
da vida de Spielberg. Até agora. O mais novo projeto
do cineasta, «Fabelmans», é uma introspeção à sua
vida, mais particularmente ao período da infância,
um pouco à semelhança com Alfonso Cuarón e o seu
«Roma» (2018) ou Kenneth Branagh com «Belfast»
(2021). Além de ser realizador e produtor-executivo
de «The Fabelmans», Spielberg volta também a assinar
um argumento, algo que já não acontecia desde «A.I.
Inteligência Artificial» (2001). O argumento é escrito

Para dar vida à história da obra, foi escolhido um
elenco com Michelle Williams como a mãe, Paul
Dano interpreta o pai e Seth Rogen é o tio. O
jovem Gabriel LaBelle terá o papel de protagonista
e destaque, ainda, para Julia Butters, que, aos 10
anos de idade, foi a surpresa de «Era Uma Vez em...
Hollywood» (2019). O renomado cineasta David
Lynch faz parte do elenco, sendo a primeira vez que
Lynch e Spielberg colaboram juntos. Não faltam
motivos para o entusiasmo crescente à volta de «The
Fabelmans».
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BABYLON

HISTÓRIA

Na Época de Ouro de Hollywood, a indústria cinematográfica enfrenta um dos seus maiores desafios: passar
dos filmes mudos para os sonoros.
REALIZAÇÃO
DAMIEN CHAZELLE («Whiplash - Nos Limites», 2014;

«La La Land: Melodia de Amor», 2016; «O Primeiro
Homem na Lua»; 2018)
ELENCO
BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, TOBEY MAGUIRE,
OLIVIA WILDE, JEAN SMART
DATA PREVISTA DE ESTREIA

Nem sempre o reconhecimento demora a chegar - que
o diga Damien Chazelle. O realizador norte-americano
assinou a sua primeira longa-metragem, «Whiplash
- Nos Limites» (2014), aos 29 anos, e logo com
estrondo. A obra venceu três Óscares e recebeu mais
duas nomeações (Melhor Filme e Melhor Argumento
Adaptado). A consagração viria logo no filme seguinte,
com «La La Land: Melodia de Amor» (2016). Além de ter
sido um grande sucesso nas bilheteiras, o filme ganhou
seis estatuetas douradas, num total de 14 nomeações.
Chazelle foi agraciado na categoria de Melhor
Realização, sendo o mais novo a consegui-lo.

22 DE DEZEMBRO (EUA)

As duas primeiras obras estavam muito ligadas a uma
das paixões do cineasta, o jazz. Já «O Primeiro Homem
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na Lua» (2018) fugiu por completo a esta linha, num
biopic sobre Neil Armstrong que acabou por ter uma
receção mista. O cineasta ainda voltaria ao jazz, na série
«The Eddy» (2020), da qual foi produtor-executivo e
realizador de alguns episódios.
A sua nova empreitada volta a ser uma homenagem
a uma época gloriosa, um pouco à semelhança de «La
La Land: Melodia de Amor». Assim, «Babylon» vai
explorar a transição dos filmes mudos para os sonoros,
abordando as diferentes consequências que tal implicou.
E para interpretar estrelas da sétima arte não poderiam
faltar figuras icónicas do cinema atual. Começamos logo
pela dupla de protagonistas: Brad Pitt e Margot Robbie,
que substitui Emma Stone, protagonista de «La La Land:

Melodia de Amor». Ele é um dos atores mais conhecidos
em todo o mundo, com uma carreira recheada de
sucessos. Robbie tem uma carreira mais curta, mas é
também uma das atrizes do momento, conhecida pela
sua interpretação única da anti-heroína Harley Quinn,
bem como a sua entrega em papéis mais dramáticos,
que já lhe rendeu duas nomeações aos Óscares. O
elenco é, no seu todo, chamativo, contemplando, ainda,
nomes como Olivia Wilde, Tobey Maguire, Jean Smart e
Katherine Waterston.
Damien Chazelle volta em grande força ao Cinema,
assinando a realização e argumento de «Babylon»,
juntando o seu talento a um elenco de luxo, o que faz
deste novo filme um dos mais esperados do ano.
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KILLERS OF THE FLOWER MOON
HISTÓRIA

Pouco tempo após ter sido criada, na década de 1920, a
agência de inteligência FBI investiga os misteriosos assassinatos que aconteceram na tribo indígena de Osage,
em Oklahoma, uma terra rica em petróleo.
REALIZAÇÃO
MARTIN SCORSESE («Taxi Driver», 1976; «Tudo Bons
Rapazes», 1990; «The Departed - Entre Inimigos», 2006;
«O Lobo de Wall Street», 2013)
ELENCO
LEONARDO DICAPRIO, ROBERT DE NIRO, JESSE
PLEMONS, BRENDAN FRASER
SEM DATA PREVISTA DE ESTREIA
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Martin Scorsese já faz parte da história do cinema
há várias décadas e continua, para sorte dos fãs da
sétima arte, a produzir com regularidade. «Killers of
the Flower Moon» é o seu novo filme e as expectativas
estão muito elevadas. «New York, New York» (1977),
«Gangues de Nova Iorque» (2002) ou «Shutter Island»
(2012) são apenas alguns dos seus muitos sucessos. E
embora tenha recebido várias nomeações aos Óscares,
em diferentes momentos da sua carreira, apenas
conseguiu levar a estatueta dourada para casa com
«The Departed - Entre Inimigos» (2006), na categoria
de Melhor Realizador. Pelo meio, realizou curtasmetragens, documentários e até um videoclipe, “Bad”,
de Michael Jackson. Mais recentemente, juntou-se
à Netflix, para «O Irlandês» (2019), e agora transita
para a Apple TV+.

«Killers of the Flower Moon» é baseado no livro
homônimo de David Grann, lançado em 2017. A
história passa-se na década de 1920, em Oklahoma,
e aborda uma série de assassinatos na comunidade
indigenea, levando a que J. Edgar Hoover enviasse um
agente especial do FBI para investigar. O papel estava
inicialmente pensado para Leonardo DiCaprio, mas
o ator preferiu um personagem de contornos mais
complexos. Jesse Plemons, recentemente nomeado
ao Óscar de Melhor Ator Secundário por «O Poder do
Cão» (2021), assume o papel do agente do FBI.
Mas Leonardo DiCaprio volta, de qualquer forma,
a colaborar com Scorsese, retomando a parceria
frutífera para ambos e que contempla as obras «The
Departed - Entre Inimigos», «Shutter Island» e o «O
Lobo de Wall Street» (2013). Está também de volta a

um filme do cineasta norte-americano o renomado
ator Robert De Niro, outra figura frequente nas obras
de Scorsese, num total de nove filmes em conjunto,
como «Taxi Driver» (1976). Fazem, ainda, parte da
obra Brendan Fraser e John Lithgow.
De salientar, na escrita do argumento, Eric Roth,
vencedor do Óscar de Melhor Argumento Adaptado
por «Forrest Gump» (1994), entre várias indicações,
sendo que a mais recente se deve a «Duna» (2021).
Rodrigo Prieto assina a direção de fotografia e volta
também a colaborar com Scorsese (Prieto recebeu
duas nomeações aos Óscares justamente pela
fotografia do cineasta norte-americano, «Silêncio»
(2016) e «O Irlandês»).
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É certo que 2022 já trouxe várias estreias bem-sucedidas, mas a verdade é que o ano está longe de
terminar. A qualidade das séries inéditas a caminho do streaming é avassaladora, e as expetativas da audiência estão mais altas do que nunca.
O difícil é mesmo selecionar apenas 10 novas séries. Conheça as escolhas da METROPOLIS.
SARA QUELHAS

SÉRIES
2022

FOI ASSIM QUE ACONTECEU...COM O TEU PAI

		

10 ESTREIAS A NÃO PERDER

1

FOI ASSIM QUE ACONTECEU...
COM O TEU PAI,

HBO MAX

DISNEY+
Oito anos depois do final de «Foi
Assim que Aconteceu» [How I Met
Your Mother], e com um piloto
falhado pelo caminho, o spin-off
de uma das séries mais populares
da história recente da TV vai
mesmo avançar. Desta feita quem
traz a história na primeira pessoa
é Sophie (Hilary Duff): ela e o seu
grupo de amigos têm de navegar
pelas exigências da sua vida
profissional e pessoal. Tudo isto
numa era dominada pelas apps de
relacionamentos e pelas opções
ilimitadas… mas nem por isso a
“tarefa” se torna mais fácil.
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THE TIME TRAVELER´S WIFE

METROPOLIS Abril 2022

O livro de Audrey Niffenegger,
publicado em 2003 e adaptado
ao grande ecrã em 2009, inspira
agora uma série protagonizada por
Theo James (saga Divergente) e
Rose Leslie (A Guerra dos Tronos,
The Good Fight). Aparentemente
um romance normal, a narrativa
inclui uma componente totalmente
imprevisível (pelo menos para o
espectador): as viagens no tempo. É
que o superpoder de Henry (James)
é impossível de controlar e, desde
tenra idade, o protagonista acaba a
viajar em momentos pouco ou nada
ideais.

2

3

BLACK BIRD

APPLE TV+

O livro escrito por James Keene
tem uma adaptação a minissérie,
com Taron Egerton a recriar os
seus passos para conseguir uma
confissão de Larry Hall (Paul
Walter Hauser). Uma grande
promessa do desporto, Jimmy
compromete o seu potencial
com escolhas arriscadas e
acaba mesmo atrás das grades.
Tentando o jovem com a
promessa de redução da pena,
as autoridades incitam-no a
arrancar a verdade de Larry: uma
missão que parece mais simples
do que é na prática.

THE CROWN

NETFLIX

4

Não há duas sem três. O elenco
de «The Crown» volta a mudar
para marcar a passagem do tempo
na história da rainha Isabel II.
Desta feita, é Imelda Staunton
(a eterna Dolores Umbridge da
saga Harry Potter) a interpretar
a rainha, depois de Claire Foy e
Olivia Colman. Uma das grandes
curiosidades da T5, tal como na
anterior, é o desenvolvimento de
Diana (agora Elizabeth Debicki) e
do seu triste casamento com Carlos
(Dominic West). Uma temporada
com uma carga emocional
elevadíssima.
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HOUSE OF THE DRAGON

		

OBI-WAN KENOBI

10 ESTREIAS A NÃO PERDER

5

O SENHOR DOS ANÉIS
OS ANÉIS DO PODER

HBO MAX

AMAZON PRIME VIDEO
Numa altura em que as sagas
mais populares do cinema e da
literatura encontram espaço no
pequeno ecrã, também «O Senhor
dos Anéis» promete chegar para
vencer. A narrativa tem lugar
milhares de anos antes de «The
Hobbit» e remonta à origem: onde
os grandes poderes que movem a
trama foram forjados. Mas nem
só de novidades se escreve esta
história, já que um dos vilões
mais icónicos do imaginário de
J.R.R. Tolkien volta a encontrar
os espectadores e ameaça cobrir o
mundo de escuridão.
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Será que um sucesso nunca vem
só? Depois do êxito mundial
que foi a adaptação da saga de
George R.R. Martin pela HBO, o
streaming quer repetir a fórmula
numa sucessão de narrativas
derivadas da história original.
Tudo começa com «House of
the Dragon», uma prequela da
saga-mãe. A história é baseada
em Fire & Blood, do mesmo
autor, e os acontecimentos
têm lugar 300 anos antes de A
Guerra dos Tronos, retratando as
aventuras e desventuras da Casa
Targaryen.

6

7

OBI-WAN KENOBI

DISNEY+

ARMY OF THE DEAD
LOST VEGAS

DISNEY+
Não será exagerado dizer que se trata
de uma das histórias mais desejadas
nas últimas duas décadas, pelo
menos no universo a que pertence.
Mal a Disney+ abriu portas a séries
inspiradas pelo universo Star
Wars, muitos foram aqueles que
se fizeram ouvir: queriam voltar
a ver Ewan McGregor como ObiWan Kenobi. O ator regressa e a
ação começa 10 anos depois dos
acontecimentos de «Star Wars:
Episódio III - A Vingança dos Sith»
(2005), onde Kenobi enfrentou a
sua maior queda, com a ascensão de
Darth Vader.

8

O universo de «Army of the Dead»,
de Zack Snyder, vai continuar a
expandir-se na Netflix. Ainda em
2022, deve estrear no serviço de
streaming uma série de animação,
que serve de prequela ao filme
e mostra o arranque do surto
zombie, na perspetiva de várias
personagens,
nomeadamente
Maria Cruz (Ana de la Reguera) e
Scott Ward (Dave Bautista). Tendo
em conta que a história vai ter
continuidade em sequelas, a série
procura estabelecer uma espécie de
estado-base que aponta a origem e
“regras” desta realidade.
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THE SANDMAN

		

10 ESTREIAS A NÃO PERDER

9

THE SANDMAN

NETFLIX

O nome de Neil Gaiman (autor de
Deuses Americanos) é logo motivo
de grande curiosidade. Esta é mais
uma adaptação de uma obra do
escritor, que promete uma versão
bastante sombria e, esperamos,
à altura das expetativas. Tom
Sturridge, Charles Dance e
Gwendoline Christie integram a
série, que tem como protagonista
“Sonho”, a personificação dos
sonhos, que procura acertar contas
com o seu destino depois de vários
anos como prisioneiro. Um mistério
denso e com mais perguntas do que
respostas no arranque.

THE WHITE HOUSE PLUMBERS

HBO MAX

10

Temos referido ao longo do especial
o regresso de vários atores de
«A Guerra dos Tronos»; junta-se
mais uma: Lena Headey, a terrível
Cersei. A atriz integra o elenco de
uma nova série sobre o escândalo
de Watergate, que marcou
profundamente a história política
dos EUA. Este é o relato de como os
próprios sabotadores políticos de
Nixon e os mentores de Watergate,
E.
Howard
Hunt
(Woody
Harrelson) e G. Gordon Liddy
(Justin Theroux), derrubaram
acidentalmente a presidência que
tentavam proteger.

THE WHITE HOUSE PLUMBERS
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O BOM PATRÃO
FOTOS © REPOSADO PC - THE MEDIAPRO STUDIO

ENTREVISTA

FERNANDO LEÓN
DE ARANOA
REALIZADOR
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Fernando León de Aranoa
esteve em Lisboa para
apresentar o seu mais recente
filme «O Bom Patrão»,
protagonizado por Javier
Bardem, e o filme espanhol com
mais nomeações aos prémios de
cinema espanhol,
os Goyas, até
à data: 20
nomeações.
Acordámos
que
falaríamos
em espanhol
e assim foi, pelo menos pela
parte do realizador. Do lado
da METROPOLIS, ouviu-se um
espanhol aportuguesado, com
salpicos de italiano, mas no
final tudo fluiu, porque falou

mais alto a linguagem que nos
une a todos, mesmo que muitas
vezes pensemos que palavras
diferentes são abismos
linguísticos.
SARA
AFONSO

Ainda em tempo de
ele [Javier
pandemia, mas
Bardem] podia
já com as salas
dar ao personagem de cinema com
lotação,
a força e carisma «Omaior
Bom Patrão»
estreou-se com a
presença do realizador madrileno,
já depois do lançamento no
Festival de San Sebastian e
ainda antes de saber quantos
prémios Goya ia conquistar e que
não faria parte da shortlist de

candidatos ao Óscar de Melhor
Filme Internacional, uma vez que
fora o escolhido para representar
Espanha. Naquele momento, isso
também não era importante.
Destacava-se a vontade de sentir
a sala e a audiência: “É muito
interessante ver como o público
recebe o filme fora de Espanha.
E isso sente-se muito enquanto
estamos na sala, com as pessoas.
Quando o apresentámos em San
Sebastian (no Festival), ouvia-se
muito bem quando as pessoas
reagiam ao humor do filme,
mas também quando se sentia o
silêncio, que é muito expressivo
e muito interessante de sentir”,
confidenciou-nos.
Mas voltando atrás, ao início

de tudo, este não era o primeiro
filme com Javier Bardem como
protagonista. «Às Segundas ao Sol»,
havia estreado precisamente há 20
anos e, mais recentemente, «Amar
Pablo, Odiar Escobar», tinha sido
apresentado em 2017. “A história de
«O Bom Patrão» acompanha-me há
muito tempo. Talvez uns oito, nove
anos. Mas só comecei a trabalhar
o guião há três anos. Foi inspirado
em muitas histórias de pessoas.
Por um lado, os trabalhadores que
trabalham na fábrica e, por outro,
o patrão intrometido. Numa certa
altura, ouvi a história de alguém
que entra dessa forma na vida dos
seus trabalhadores, algo muito
não habitual, e esta foi a primeira
ideia, o ponto de partida”, partilha
o cineasta.

Como o próprio título indica,
o filme foca-se num patrão
(Javier Bardem), que detém a
Básculas Blanco, uma empresa
espanhola de produção de
balanças industriais. “Blanco é
uma personagem carismática,
um jogador inteligente que se
envolve descaradamente na vida
pessoal dos seus trabalhadores
para melhorar a produtividade da
sua empresa, cruzando todas as
linhas éticas, e sem possibilidade
de retorno”. Assim é definida
a personagem de Bardem pelo
próprio realizador, a quem só
interessa ganhar o prémio de
Excelência Empresarial local.
Para obter mais essa estatueta,
vale tudo, até envolver-se na vida
privada dos funcionários, já não se

METROPOLIS Abril 2022

67

sabendo bem onde estão os limites
de cada área.
“Pareceu-me que era um ponto de
partida interessante pois senti que
por um lado traria muito humor,
algo que poderia mesmo ter
muita graça, mas que também me
permitia falar de como as relações
profissionais se invadem por vezes
nas relações pessoais, além do
abuso de poder, coisas que acredito
que aconteçam todos os dias”,
complementa.
O foco passaria a ser o “patrão”
e, na verdade, é esta personagem
que alavanca todo o enredo, e
Javier Bardem é, simplesmente,
inigualável. Na altura da escrita
do guião, Fernando León de
Aranoa não sabia ainda para quem
estava a criar esta personagem.
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Na verdade, a sua experiência
enquanto guionista antes de
entrar na categoria de realização,
não lhe permitia pensar em quem
vai interpretar determinado
papel, pois essa missão está nas
mãos do realizador ou produtor.
Assim, o realizador tenta “não
pensar demasiado em quem vai
interpretar o papel, para que a
escrita não seja condicionada.
Penso que é melhor escrever
livremente e assim o ator também
pode apoderar-se do trabalho
de personagem. Felizmente, o
Javier também acredita nisso
e foi o que aconteceu. Quando
já tinha um rascunho do guião,
comecei a pensar em quem o
podia fazer e muito rapidamente
pensei no Javier. Sinto que ele tem
muitas coisas que o personagem
necessitava. Que ele podia dar

ao personagem a força e carisma
que a personagem precisava. E
também o humor, que era muito
importante neste filme”.
O convite foi aceite pelo
galardoado ator e foi a fisicalidade
da personagem que Fernando
León de Aranoa acredita que ficou
a ganhar com o ator espanhol.
“O Javier traz muitas coisas, mas
para mim, o que ele mais oferece
tem a ver com a fisicalidade do
personagem, que é a forma como
que se expressa, se mexe, como
caminha, como se relaciona com
outras personagens e parece que
lhes quer tocar. E o Javier traz
tudo isso e isso enriquece muito a
personagem.”
Filmar durante a pandemia
As filmagens de «O Bom

Patrão» começam em outubro e
novembro de 2020, no segundo
pico da pandemia. Claramente
que esse momento dificultou
toda a produção e interação
das próprias personagens. “Foi
bastante complicado, pois afetou
muito a preparação. Tudo era
mais difícil, havia muitas coisas
fechadas, trabalhávamos todos
com máscara e toda a equipa
testava semanalmente. Foi uma
rodagem mais pesada, mas correu
bem.” O estado de calamidade
que se vivia na altura dificultava
a movimentação da equipa pelas
ruas da cidade e existia um
estado de controlo apertado,
mas o que o realizador relembra
foram as dificuldades sentidas
numa história que juntava muitas
pessoas e que incluía momentos
mais íntimos entre personagens.

“Uma das coisas que mais nos
preocupava, na verdade, era dentro
da produção. Por exemplo, era
importante que a personagem do
Javier tocasse muito nas pessoas,
que estivesse próximo delas e,
naquele momento, tocar alguém
era muito raro. Já vivíamos há uns
oito meses sem contacto físico.
Tivemos de criar um ambiente
mesmo muito seguro para que
isso pudesse ser feito e para que os
atores se sentissem confortáveis.
Se houvesse uma cena mais
próxima entre personagens, mais
íntima, fazíamos teste nesses dias,
para que os atores estivessem
tranquilos”, relembra o realizador.
Sobre a possibilidade de este
período negro da história do
mundo ficar imortalizado no filme,
assumindo-se o uso de máscaras

pelas próprias personagens,
Fernando León de Aranoa sabia,
desde o início, que essa não seria
uma possibilidade. Habituado a
filmar pessoas e a refletir sobre
questões sociais, o profissional
sabia que, dessa forma, o filme
ficaria muito associado ao ano
2021, o que não era uma ideia
muito sedutora para si. “Para mim,
o que o filme conta podia passar-se
no ano 2000, 2020 ou 2040 e não
queria ‘fechar’ o filme.”
E se a pandemia poderia ter sido
um período inspirador para outras
histórias, a verdade é que esse foi
um período que viveu mais como
“um processo interior” e ainda
muito está para vir.
“O filme trata outros temas que
estão aí e que vão endurecer-
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se depois da pandemia, pois
vai haver mais pobreza e mais
desigualdade social e todo este
tema do mal que está implícito
será sentido igualmente a seguir”,
adverte. No entanto, o humor vai
ser sempre uma “arma” contra o
lado mau da força
e essa era uma
prioridade para
Fernando León
de Aranoa:
“Tentámos
que [o filme]
tivesse força e energia e sentimos
que teria algo catártico que
também podia ajudar o público a
passar um bom bocado. E isso era
importante. Depois de todo este
período mau que passámos, que o
filme fizesse as pessoas rir”.

Prémios e nomeações Goya
A quem certamente o filme não
passou despercebido foi ao júri
da 36ª edição dos Prémios Goya,
responsáveis por premiar o melhor
da produção cinematográfica
espanhola. Com um número
recorde de nomeações
– 20, obviamente
entre as categorias
principais –, «O
Bom Patrão» levou
para casa seis
das estatuetas mais
importantes: Melhor Realização,
Melhor Argumento, Melhor
Protagonista, Melhor Filme,
Melhor Edição e Melhor Música
Original.

Levámos
muitas negativas,
mas estou muito feliz
com o filme
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Apesar de, na altura da nossa

conversa, Fernando León
de Aranoa não estar muito
preocupado com os resultados do
filme na cerimónia que decorre
no espaço Les Arts de Valência,
a verdade é esta foi a quarta vez
que se sagrou Melhor Realizador
e a terceira que levou o prémio de
melhor argumentista.
Mesmo com este reconhecimento,
o financiamento de filmes
parece ser a mesma epopeia que
acontece em mercados como o
português e outros. “Hombre,
como é complicado. Creio que será
assim em todo o lado. Conseguir
financiamento para fazer um
filme é sempre muito complicado.
A verdade é que fazer filmes
custa muito dinheiro e a sua vida

comercial às vezes resulta muito
bem e outras vezes resulta muito
mal. Alguém dizia outro dia que
talvez esse seja o encanto desta
profissão. Às vezes pensamos que
um filme tem todos os elementos
para ser um sucesso. Seja na
distribuição, atores, etc e acaba
por não sair bem. Ou sai bem, mas
as pessoas não o querem ver. Ao
contrário, um filme no qual não
tens muita fé vira um sucesso.
Enfim. Torna esta profissão
mais desafiante, mas também
mais interessante. E digamos
que também nunca mais ganhas
tranquilidade.” [risos]
Será, então, esta a permissão para
se apostarem em plataformas
como a Netflix, na qual a produção

espanhola tem vindo a crescer
e é, atualmente, uma das mais
visíveis? “Às vezes parece mais
prático aceitares um acordo
com uma plataforma, pois
como eles financiam a 100%,
será um caminho mais curto. É
tentador[risos]. Mas para mim, o
outro que parece mais longínquo
e mais complexo é mais atrativo.
Escrevi o guião deste filme há
três anos e levámos um ano
a conseguir financiamento. A
pandemia também não ajudou.
Levámos muitas negativas, mas
estou muito feliz com o filme.
Sobretudo com o trabalho dos
atores, do Javier e do elenco”.
Realizador ou
argumentista?

E se muitos cineastas nascem a
saber que o seu futuro passará
pela realização, no caso de
Fernando Léon de Aranoa não
foi bem assim, e foi a vida que
lhe mostrou que tinha outros
planos para ele. “Na verdade, foi
tudo um pouco acidental [risos].
Queria ser outras coisas. Gostava
muito de desenhar. O que me
dava mais prazer era desenhar e,
hoje em dia, isso ajuda-me a fazer
alguns storyboards para desenhar
algumas sequências. Mas a vida
levou-me para outra direção, e
fiz um minicurso de guionismo
quando tinha cerca de 21 anos.
Nem gostava propriamente da
escrita. Fui apenas ver o que era
aquilo e foi uma revelação. Adorei.
Gostei muito dos professores, que
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15:00

SEX 08 Cordeiro

Valdimar Jóhannsson (106’) M/14

18:00

21:30

Monstros Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore

O que Vemos Quando Olhamos
para o Céu?

David Yates (142’) M/12

SÁB 09 Monstros Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore
David Yates (142’) M/12

David Yates (142’) M/12

SESSÕES EXTRA: SEGUNDA E TERÇA 21:30

TER 12
QUA 13
Monstros Fantásticos:
QUI 14 Os Segredos de Dumbledore
David Yates (142’) M/12

SEX 15

Vários (58’) M/4

16:00
A Cruzada

O Poder do Cão

Jane Campion (126’) M/14

SEX 22
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Esquecido

O Poder do Cão

Sessão UBIcinema

Farewell Rui Portulez e Ricardo Clara

A Flor (parte 5)

Já Estou Farto! Paulo Antunes (69’)

Mudar de Vida José Mário Branco

Não Apaguem os Nossos
Rastos ANTE-ESTREIA

Daria Onyshchenko (105’) M/14

Mariano Llinás (121’) M/12
Pedro Fidalgo e Nelson Guerreiro (116’) M/12

Daria Onyshchenko (105’) M/14
Jane Campion (126’) M/14

Couto (48’) M/12 :: FESTIVAL EPICENTRO

M/12 :: FESTIVAL SANTOS DA CASA

Pedro Fidalgo (96’) M/12

SÁB 23 Viver e Escrever em Trânsito

Não Apaguem os Nossos
Rastos Pedro Fidalgo (96’) M/12

Salgueiro Maia, o Implicado

QUA 27 Salgueiro Maia, o Implicado

Competição Oficial

Gastón Duprat e Mariano Cohn (114’)

Filhos do Tédio Rita Alcaire e Rodrigo
Lacerda (49’) M/12 :: FESTIVAL EPICENTRO

QUI 28 Competição Oficial

A Flor (parte 6)

Portugal Desde a Raiz

SEX 29 Nitram ESTREIA

Competição Oficial

Atlântida

SÁB 30 Accattone Pier Paolo Pasolini (120’)

Atlântida

Competição Oficial

18:00

21:30

QUA 04 Competição Oficial

Nitram

Decameron Pier Paolo Pasolini (112’)

QUI 05 Nitram

A Flor (parte 7)

O Peso Insuportável de um
Enorme Talento

Justin Kurzel (112’) M/14

:: CICLO CEM ANOS DE PASOLINI

MAIO

15:00
Gastón Duprat e Mariano Cohn (114’)

Justin Kurzel (112’) M/14

Mariano Llinás (93’) M/12

Gastón Duprat e Mariano Cohn (114’)
Yuri Ancarani (104’)

Justin Kurzel (112’) M/14
Mariano Llinás (101’) M/12

Budda Guedes (60’) M/12
:: FESTIVAL SANTOS DA CASA
Yuri Ancarani (104’)

Gastón Duprat e Mariano Cohn (114’)

:: CICLO CEM ANOS DE PASOLINI

Tom Gormican (105’) M/12

SEX 06 Reunião

Fran Kranz (121’) M/12

O Peso Insuportável de um
Enorme Talento

Nitram

Justin Kurzel (112’) M/14

Tom Gormican (105’) M/12

Tom Gormican (105’) M/12

Reunião

Fran Kranz (121’) M/12

Apoio Media

Gastón Duprat e Mariano Cohn (114’)

Apoio Logístico

Sérgio Graciano (115’) M/12

Sérgio Graciano (115’) M/12

Parcerias Estratégicas

ANTE-ESTREIA Doris Wieser (62’) M/12

SÁB 07 O Peso Insuportável
de um Enorme Talento
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Esquecido

Parceiros Institucionais

Fernando Léon de Aranoa ainda
não sabe, mas o 23 vai tornar-se
um número importante para ele
e, nesse dia, prometeu-nos que
fará uma menção quando receber
o Óscar de Melhor Realizador
ou Melhor Filme. Ainda não foi
este ano, Fernando, mas ficou
prometido… e gravado!

O Poder do Cão

Jane Campion (126’) M/14

Co-Organização

Em jeito de conclusão, que
ninguém se preocupe, pois o
realizador madrileno tem planos

E por falar em final,
considerámos ter encontrado
algo que o próprio realizador
não queria que se soubesse.
O número 23. “Como assim”,
perguntou ele. Então, explicámos
nós, “no filme «Às Segundas ao
Sol», surge o nº 23 na cadeira
de uma senhora que se senta no
ferry em frente à personagem
de Luis Tosar, que aproveita
a inspiração do número para
completar o boletim do totoloto;
e em «O Bom Patrão», o lugar de

O Poder do Cão

Mariano Llinás (96’) M/12

( a anunciar)

Organização

Autor de todos os seus guiões,
a premissa é para si mais
interessante do que a realização.
“É na mesa do escritor que
surgem os personagens e assim
é tudo o resto. É o momento
mais divertido. É onde tudo é
possível e não há frustração. Não
há preocupações com o dinheiro,
com o clima, com o tempo, com a
produção.”

A Flor (parte 4)

:: FESTIVAL EPICENTRO

David Yates (142’) M/12

Vários Realizadores (90’) M/12

FERNANDO LEON DE ARANOA

estacionamento da mota também
é 23”. “Humm, lamento. Não há
nada de especial com o nº 23.
Podia até inventar algo [risos] mas
não há. Na verdade, precisava de
um número que desse para filmar
da posição de trás”, respondeunos.

Tecla Tónica Eduardo Morais (100’) M/12

Louis Garrel (67’)
M/12

QUA 20

para se manter na realização:
“No final de cada filme, dizia
sempre que não voltava a
realizar. Continuo a dizê-lo
[risos], mas hoje em dia já
consigo perceber que também
é muito interessante. E é um
privilégio. É levar a história até
ao final.”

Monstros Fantásticos:
Os Segredos de Dumbledore

Jane Campion (126’) M/14

SÁB 16 15:00
Matiné
Infantil

eram guionistas profissionais, que
foram, e são, os meus mestres. O
curso teve a duração de apenas
três semanas e tudo me pareceu
fascinante. Então, saí e comecei a
escrever guiões. Quem sabe se não
é o que continua a interessar-me
mais ainda hoje?”, relata.

Alexandre Koberidze (150’) M/12

O que Vemos Quando Olhamos
Monstros Fantásticos:
para o Céu?
Os Segredos de Dumbledore
Alexandre Koberidze (150’) M/12

SEG 11

QUI 21

A programação está sujeita a alterações.. Actualização em permanência em www.caminhos.info/agenda

Agenda 8 Abr. – 7 Maio

SABER VIVER
A ARTE DE FILMAR
ENTREVISTA

FLÁVIO R.
TAMBELLINI
CINEASTA

Um dos mais respeitados
produtores brasileiros, com
uma curta mas respeitada
obra como cineasta, Flávio R.
Tambellini lança-se novamente
na realização por vias da
literatura.
RODRIGO
FONSECA

bons roteiros continuam a
ser o que há de mais
importante

Em quase
quatro
décadas de
uma profissão
que herdou
do pai cineasta (com quem
também partilha o mesmo nome),
Flávio Tambellini já fez... como
dizem no Brasil... “de um tudo”
em prol do audiovisual, tendo
enfrentado Richard Dreyfuss,

74

METROPOLIS Abril 2022

numa participação como ator em
«Lua Nova em Parador» (1988),
e tendo rodado cenas na Foz do
Iguaçu para o arqueólogo mais
famoso do mundo em «Indiana
Jones e o Reino da Caveira de
Cristal» (2008). Se na comédia dos
anos 1980 ele trabalhou no
elenco, no blockbuster
de Spielberg
ele produziu
cenas que foram
rodadas em terras
brasileiras nas suas
famosas cataratas.
Mas ele já escreveu argumentos;
fez assistência de direção para
Hector Babenco (1946-2016)
em «O Beijo da Mulher Aranha»
(1986), mediando conflitos entre
o diretor e o ator William Hurt,

que morreu em março; e dirigiu
produções que foram premiadas.
«Malu de Bicicleta» (2010) é
uma delas e deu a ele o prémio
de melhor direção no Festival de
Paulínia. Mas ele, em paralelo,
produziu muita coisa de prestígio,
como «Carandiru», que concorreu
à Palma de Ouro, em 2003, e
«Campo Grande», exibido no TIFF,
no Canadá, em 2015. Mas, agora,
ele tem pela frente uma adaptação
do romance «Apague a luz se for
chorar», de Fabiane Guimarães.
Nesta entrevista, ele explica o que
está a planear e faz um balanço da
indústria cinematográfica na sua
pátria.
Qual é a adaptação literária
que você prepara neste

momento e o que te atraiu para
esse projeto? Como realizador
o que te leva a um set, o que te
mobiliza a filmar?
Flávio Tambellini: No momento,
estou fazendo a adaptação literária
de “Apague a luz se for chorar”,
romance de estreia de Fabiane
Guimarães, autora goiana de 31
anos que, atualmente, mora em
Brasilia. O que me atraiu no livro
foi a escrita ágil e contemporânea.
O livro cria um suspense
impactante e ao mesmo tempo
fala de assuntos que me tocam
muito: a eutanásia, um filho com
paralisia cerebral, as locacões
em Pirenópolis e Brasilia. Os
protagonistas são veterinários e,
por isso, adentramos o universo
canino. Ao mesmo tempo,

há um viés otimista no livro.
Como escreve o autor Raphael
Montes: “Com dramas potentes
e uma escrita tão poética quanto
visceral, o livro chega ao leitor
para fazer pensar e emocionar”.
O que me leva ao set são os
personagens e a possibilidade
de contar bem uma história. Fui
diretor de elenco e assistente
de diretor John Boorman em
«A Floresta Esmeralda» [1985],
rodado no Brasil. E ele me disse
uma frase muito verdadeira:
“Viva intensamente o prazer
da filmagem, pois quando isso
acontece não importa o que
acontece com o filme depois”.
Você tem uma das carreiras
mais respeitadas do Brasil
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Não é mais o cinema e sim o
audiovisual, que mistura todas as
mídias. E há o advento avassalador
do streaming, que ganha Oscars e
festivais importantes, financiando
cineastas autorais. Na época do
meu pai, não havia faculdades de
cinema. Hoje, jovens talentosos
são formados anualmente.
Porém, um fato não muda nunca:
bons roteiros continuam a ser o
que há de mais importante no
audiovisual. O talento é a maior
força.

2003 e 2004, respectivamente.
Acrescento também o
documentário «Janela da
Alma», que alcançou 200 mil
espectadores, o que é notável para
uma não ficção que fala sobre o
olhar. Entre os mais premiados
citaria «A Ostra e o Vento» e
«Mutum». A minha última longa,
«A Glória e a Graça», ganhou
prémios de melhor filme em
quatro festivais. A Tambellini
Filmes tem mais de 80 premiações
internacionais.

Entre os filmes que você
produziu, qual foi o mais bemsucedido comercialmente e
qual foi o mais premiado?
F.T.: Dos filmes em assinei
como produtor ou coprodutor,
sem dúvida, os mais bemsucedidos comercialmente foram
«Carandiru» e «Cazuza», em

Como se deu a sua entrada
no cinema internacional,
como produtor? De que
filmes internacionais você
participou?
F.T.: Minha carreira internacional
começou com o convite de Stanley
Donen para ser diretor de elenco
e assistente de direção em

«Romance no Rio» [1984]. Repeti
essas funções em «A Floresta
Esmeralda», «Running out of
Luck» [1985], do Julien Temple,
com Mick Jagger; e «Lua Nova em
Parador», de Paul Mazursky. Fui
produtor brasileiro de um filme
da MGM chamado “When the
River Runs Black” (“Rio Negro”)
[1986], cuja produtora brasileira
era a LC Barreto. Eu diria que ser
assistente de direção em «O Beijo
da Mulher Aranha» também foi
uma experiência internacional.
A Tambellini Filmes produziu
no Brasil, em Foz de Iguaçu, as
segundas unidades dos filmes
«Indiana Jones e o Reino da
Caveira de Cristal» e “Half-Shell
Heroes”, das Tartarugas Ninjas.

FLÁVIO R. TAMBELLINI

como produtor. Como você
avalia o atual cenário de
produção no país? Que projetos
você tem pela frente para
produzir?
F.T.: O atual cenário de produção
está vivendo um momento
sazonal de muitos filmes e séries.
Faltam equipes. Isso se deve ao
afrouxamento da pandemia e a
liberação de recursos pela Ancine.
O cinema sofre a concorrência
brutal do streaming, que tem
orçamentos altos e emprega
equipe e elenco por um período
maior. Acredito que, em breve,
o mercado vai se autorregular.
Como produtor, manifesto uma
preocupação com o fato de sermos
meros prestadores de serviço na
relação com o streaming. Isso
precisa mudar, como já acontece
em muitos países desenvolvidos.

No momento, além de estar
trabalhando no roteiro de “Apague
a luz se for chorar”, do qual
também sou produtor, temos, na
carteira da produtora, as longas
«Viver de Vento», de Marcos
Guttmann; «O mundo lá fora»,
de Ricardo Elias; e a coprodução
com a Itália «Brasa». E também
estamos preparando a segunda
parte das filmagens de «Malês»,
um épico dirigido pelo ator
Antonio Pitanga.
Seu pai, Flávio Tambellini
(1925-1976), também era
produtor e diretor. Que lições
ele te deixou sobre seu ofício?
Que cenário político havia no
tempo dele? Que cenário você
encontra hoje?
F.T.: O tempo em que meu pai
fazia filmes e militava na política

cinematográfica era totalmente
diferente. Na São Paulo dos
anos 1950 e no Rio, a partir dos
1960, o cinema fervilhava. O
cinema era uma atividade única,
separada da TV e da publicidade.
Dialogava com o teatro. Os filmes
queriam mudar o mundo e os
grandes cineastas estavam em
plena atividade. A crítica era de
alta qualidade e havia um desejo
político de afirmação do cinema
brasileiro. Época da Vera Cruz
e, em seguida, do Cinema Novo.
As pessoas eram os filmes de que
gostavam. Brigas por Godard,
Bergman, Antonioni marcavam
uma efervescência nunca mais
repetida. No fundo, havia um
romantismo que, com certeza,
foi o legado que meu pai me
deixou. O mundo se transformou
radicalmente com a internet.

FLÁVIO R. TAMBELLINI - RODAGEM DE «MALU DE BICICLETA»
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SÉRIES
O primeiro trimestre de
2022 ficou marcado com
pela chegada da HBO
Max, uma reformulação
da HBO Portugal que
deixou os seriólicos e
cinéfilos expectantes.
Nas primeiras estreias
do ano, o destaque vai
para as adaptações
de histórias reais,
nomeadamente «Pam
& Tommy», «Operação
Maré Negra» e «Julia».
SARA QUELHAS

JULIA
Julia Child é a
protagonista da nova
aposta da HBO Max,
«Julia», que recupera o
nascimento do fenómeno
literário e televisivo,
numa altura em que a
“caixinha mágica” ainda
dava os primeiros passos.
Depois de Meryl Streep,
Sarah Lancashire é
Julia e enfrenta o difícil
desafio de fazer esquecer
a atriz.
SARA QUELHAS
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A REVOLUÇÃO DA CULINÁRIA NA TV AMERICANA
HBO MAX
Um livro de culinária, coescrito por
Julia Child (Sarah Lancashire), está a
revolucionar as casas norte-americanas. Com receitas de simples execução mas muito saborosas, a mulher
tem um impacto significativo na vida
familiar de conhecidos e desconhecidos, acabando por captar a atenção
de uma produtora de TV, Alice (Brittany Bradford). A sua postura pouco
usual no programa literário para o
qual é convidada, onde conquista a
audiência com a sua espontaneidade, não só a transforma no tema do
momento entre amigos e vizinhos,
como desperta em Julia a vontade de
regressar ao pequeno ecrã.
Sarah Lancashire concretiza, com

distinção, a imagem de Julia Child
– a voz, a postura, a irreverência –,
embora não faça esquecer a boa performance de Meryl Streep (algo impossível logo à partida). A atriz consegue estabelecer uma boa química
com atores como David Hyde Pierce
e Bebe Neuwirth, conquistando também pelas relações de Julia Child.
Por sua vez, a história é igualmente
cativante, ao mostrar a inovação presente num programa de culinária,
algo atualmente banal na programação televisiva e canais temáticos.
Numa época em que a mulher devia
ficar em casa apenas para servir o
marido e os filhos, Julia revela, na

série, uma astúcia apurada, ao conseguir inverter todas as situações
para que o marido (Pierce) se sinta no controlo. Da mesma forma, é
estabelecido um paralelismo entre
Julia e as mulheres que conhece – as
realizações pessoais, a felicidade ou
infelicidade no casamento, a liberdade ou falta dela, e a inexistência
de um poder de decisão feminino e,
consequentemente, a importância
do feminismo. Os traços da sua vida
são também os da sociedade em que
viveu, com outra mentalidade e muitos limites impostos, que nem por
isso travaram as suas ambições.

va, que alimenta o imaginário de Julia Child, bem como a sua ascensão
na literatura e na televisão, tendo
uma grande importância na culinária das casas norte-americanas. A
série tem, no total, oito episódios e
é uma criação de Daniel Goldfarb,
produtor de «A Maravilhosa Sra.
Maisel».

«Julia» é uma narrativa solta e incisi-
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SERVANT

«Servant» da Apple TV+
é série produzida por
M. Night Shyamalan e já
foi renovada para uma
quarta season.
SARA QUELHAS
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A CALMA ANTES DA TEMPESTADE
APPLE TV+
Depois de uma segunda temporada
mais introspetiva, em que «Servant» teve de redefinir a sua identidade para tornar a narrativa mais
clara para o espectador, a terceira
temporada volta a centrar-se maioritariamente na dinâmica da casa
Turner. Já se sabe que Leanne (Nell
Tiger Free) faz parte de um culto
misterioso e, de alguma forma, ligado ao sobrenatural; e, na sequência de um afastamento forçado,
a jovem posiciona-se novamente
como ama de Jericho, ainda que
receando o regresso de elementos
do culto.

A abrir a nova temporada, encontramos as personagens com predisposições diferentes. Enquanto
Leanne se mostra um pouco à margem, receosa, com alucinações pontuais e paranoia; Dorothy (Lauren
Ambrose) e Sean (Toby Kebbell)
mostram-se mais felizes do que
nunca com o filho. A viagem até
à costa, logo no primeiro episódio, revela também à audiência a
nova namorada de Julian (Rupert
Grint), Vera (Sunita Mani, GLOW),
que mantém em segredo uma relação com Leanne. Um evento social
no segundo episódio reforça que os
moods das personagens são distintos.

Quando os maiores receios de
Leanne se confirmam, ainda que
parcialmente, a quebra de humores
na casa Turner torna-se ainda mais
evidente. Aos poucos vão-se criando duas forças opositoras, embora
à partida tudo levasse a crer que
fossem trabalhar em conjunto: Dorothy e Leanne. No meio do conflito, a noção que cada uma tem de família, da proteção ou exposição de
Jericho, e da iminência da chegada
do culto, que tem na violência uma
das principais imagens de marca. Também o regresso de Leanne
às pragas e castigos, em força, faz
antever uma nova maldição sobre
quem a rodeia.

«Servant» tem uma identidade
muito própria, ainda que moldável
às exigências de um mistério que se
tem de ir revelando, e entrega mais
uma temporada coerente e entusiasmante. A procura de respostas
mantém o interesse na trama, que
se vai desmontando para que não a
série do Apple TV+ não se perca em
loops de dilemas indecifráveis.
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OPERAÇÃO MARÉ NEGRA

«Operação Maré Negra»
é uma produção lusoespanhola que conta com
profissionais dos dois
países à frente e atrás
das câmaras. Nuno Lopes
e Lúcia Moniz são os dois
atores portugueses em
maior destaque.

SARA QUELHAS
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«Operação Maré Negra» remonta
aos acontecimentos de 2019, quando um submergível artesanal levou
a cabo a exigente missão de atravessar o Atlântico com uma carga
de cocaína. Três homens combatem
as forças da Natureza e a aproximação cada vez maior das autoridades, portuguesas e espanholas, que
tentam combater o tráfico com ligação aos dois países. Por detrás do
ambicioso crime, a caraterização
de uma sociedade naturalmente
pobre tentada pelo dinheiro fácil,
com destaque para Nando (Álex
González), um pescador e boxista
amador, que se vê enredado de uma
rede de drogas e perigos, manieta-

CASO REAL VIRA DRAMA SOCIAL INTENSO
AMAZON PRIME VIDEO
do e manipulado para servir interesses alheios.
A série destaca-se desde logo pela
sua qualidade: bem realizada (por
Daniel Calparsoro e João Maia),
bem interpretada e com um ritmo
equilibrado. Os diferentes espaços
e temporalidades mostram-se e
escondem-se faseadamente, entregando ao espectador os detalhes
mais importantes de todos os núcleos narrativos, fazendo da audiência cúmplice e testemunha ao
mesmo tempo. O perfil social assume igualmente um papel muito
importante, que serve de justificativo às ações de personagens como

Nando e Sergio (Nuno Lopes), que
recorrem ao crime para combater
uma injustiça que vivem desde o
berço. Sem tirar a responsabilidade
de quem a tem na realidade, «Operação Maré Negra» usa a ficção para
criar um drama complexo e mostrar que nem os casos mais óbvios
são objetivos e lineares.

ação, o argumento é o instrumento que facilita a chegada a outro
lado, empurrando a narrativa para
a frente. Além de Portugal e Espanha, a trama chega também ao
Brasil, onde o ator Bruno Gagliasso
assume um papel de relevo numa
guerrilha de múltiplas nacionalidades.

A aumentar de intensidade de episódio para episódio, a aposta luso-espanhola vai criando uma teia
inescapável para os intervenientes
principais, cuja salvação aparentemente fácil apenas tornou a sua
vida mais difícil. Com diálogos objetivos e muito direcionados para a

As produções nacionais continuam
a dar cartas no “falso” documentário, provando mais uma vez a
competência, neste caso a par de
Espanha, para a criação de narrativas de base real com muita credibilidade e, sobretudo, qualidade. No
elenco destacam-se ainda Luís Es-

parteiro, Nerea Barros, Miquel Insua, Xosé Barato, Carles Francino,
Manuel Manquiña, Luis Zahera,
David Trejos e Leandro Firmino. O
Amazon Prime Video estreia hoje
a série «Operação Maré Negra»,
uma produção luso-espanhola que
conta com profissionais dos dois
países à frente e atrás das câmaras.
Nuno Lopes e Lúcia Moniz são os
dois atores portugueses em maior
destaque.

METROPOLIS Abril 2022

85

PAM & TOMMY

«Pam & Tommy» conta
a história por detrás da
divulgação massiva da
cassete íntima do então
casal Pamela Anderson e
Tommy Lee.
SARA QUELHAS
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Ao perceber que exterminar toda a
população implica matar Asta (Sara
Tomko), Harry (Alan Tudyk) decide
abandonar a Terra de vez. O gesto,
aparentemente nobre, acaba por
ser inconsequente, uma vez que é
obrigado a regressar quando percebe que tem Max (Judah Prehn) na
nave. Após uma aterragem atribulada, Max acaba em segurança em
casa, mas Harry acorda no hospital
sem memória de acontecimentos recentes ou qualquer filtro. Um início
de temporada completamente alucinante e um dos melhores da série
até à data; é tudo tão surreal – ainda
mais – que o humor de «Resident
Alien» atinge um dos seus picos.

A GÉNESE DA SEX TAPE QUE FICOU VIRAL
DISNEY+
Num debate sobre a memória e o
lado humano, cada vez mais presente em Harry, a série lança as
peças que vão construir a narrativa
da nova season. Por um lado, Ethan
(Michael Cassidy) está desaparecido depois de ter sido “apontado”
como o alien, enquanto Asta tenta
ajudar Harry a encontrar algum
equilíbrio na sua vida (e a não ser
desmascarado perante a sociedade
em geral). Ao mesmo tempo, as figuras principais da autoridade em
Patience vão sendo colocadas neste “tabuleiro”, de forma a estarem
posicionadas e prontas a atuar caso
sejam chamadas à ação, seja como
motor cómico ou dramático.

Um dos principais destaques da
nova temporada é o ator Nathan
Fillion («Castle», «The Rookie»), que
assume em pleno a voz de um polvo “familiar” de Harry, que o avisa,
inclusivamente, que os seus pares
se preparam para invadir a Terra e
terminar o que ele não teve capacidade de fazer. Também a atriz Alex
Borstein tem uma participação especial e o pequeno Max assume um
papel mais forte na condução da
narrativa, apelando ao sentimento
mais paternal de Harry.

tema que não é propriamente novidade. Toda a peculiaridade que
serve de base à narrativa, a par do
humor físico e quase ingénuo de
Alan Tudyk, cria um ambiente cómodo e divertido para o espectador. Sem uma grande profundidade ou complexidade temática – que
eventualmente abrandaria o ritmo
ou aumentaria as expetativas/exigências em relação à premissa –, a
aposta do Syfy consegue manterse fiel a si própria mais uma vez e
cria um mistério interessante para
a audiência.

«Resident Alien» é uma das comédias mais bem conseguidas da
atualidade, embora repesque um

METROPOLIS Abril 2022

87

RESIDENT ALIEN

Na segunda temporada
da série «Resident
Alien», depois de falhar
na sua missão e tentar
regressar ao seu planeta,
Harry é obrigado a voltar
à Terra.

SARA QUELHAS

88

METROPOLIS Abril 2022

«Operação Maré Negra» remonta
aos acontecimentos de 2019, quando um submergível artesanal levou
a cabo a exigente missão de atravessar o Atlântico com uma carga
de cocaína. Três homens combatem
as forças da Natureza e a aproximação cada vez maior das autoridades, portuguesas e espanholas, que
tentam combater o tráfico com ligação aos dois países. Por detrás do
ambicioso crime, a caraterização
de uma sociedade naturalmente
pobre tentada pelo dinheiro fácil,
com destaque para Nando (Álex
González), um pescador e boxista
amador, que se vê enredado de uma
rede de drogas e perigos, manieta-

HARRY, O ALIEN, CADA VEZ MAIS HUMANO
SYFY
do e manipulado para servir interesses alheios.
A série destaca-se desde logo pela
sua qualidade: bem realizada (por
Daniel Calparsoro e João Maia),
bem interpretada e com um ritmo
equilibrado. Os diferentes espaços
e temporalidades mostram-se e
escondem-se faseadamente, entregando ao espectador os detalhes
mais importantes de todos os núcleos narrativos, fazendo da audiência cúmplice e testemunha ao
mesmo tempo. O perfil social assume igualmente um papel muito
importante, que serve de justificativo às ações de personagens como

Nando e Sergio (Nuno Lopes), que
recorrem ao crime para combater
uma injustiça que vivem desde o
berço. Sem tirar a responsabilidade
de quem a tem na realidade, «Operação Maré Negra» usa a ficção para
criar um drama complexo e mostrar que nem os casos mais óbvios
são objetivos e lineares.

ação, o argumento é o instrumento que facilita a chegada a outro
lado, empurrando a narrativa para
a frente. Além de Portugal e Espanha, a trama chega também ao
Brasil, onde o ator Bruno Gagliasso
assume um papel de relevo numa
guerrilha de múltiplas nacionalidades.

A aumentar de intensidade de episódio para episódio, a aposta luso-espanhola vai criando uma teia
inescapável para os intervenientes
principais, cuja salvação aparentemente fácil apenas tornou a sua
vida mais difícil. Com diálogos objetivos e muito direcionados para a

As produções nacionais continuam
a dar cartas no “falso” documentário, provando mais uma vez a
competência, neste caso a par de
Espanha, para a criação de narrativas de base real com muita credibilidade e, sobretudo, qualidade. No
elenco destacam-se ainda Luís Es-

parteiro, Nerea Barros, Miquel Insua, Xosé Barato, Carles Francino,
Manuel Manquiña, Luis Zahera,
David Trejos e Leandro Firmino. O
Amazon Prime Video estreia hoje
a série «Operação Maré Negra»,
uma produção luso-espanhola que
conta com profissionais dos dois
países à frente e atrás das câmaras.
Nuno Lopes e Lúcia Moniz são os
dois atores portugueses em maior
destaque.
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BRIDGERTON

Depois de uma
primeira temporada
bem conseguida,
«Bridgerton» regressa
à Netflix com Anthony
(Jonathan Bailey) como
estrela principal. Será
que é desta que o eterno
pinga-amor da família
vai assentar?
SARA QUELHAS
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A nova “season” é o mote de todos
os diálogos no arranque da T2 de
«Bridgerton». É que a segunda temporada da série criada por Shonda
Rhimes é também o início da nova
época de debutantes, com os homens mais elegíveis da sociedade a
escolherem a jovem com quem querem casar (e tentar levar a melhor
sobre a concorrência), enquanto as
mulheres tentam garantir o melhor partido possível. Mas nem só
de glamour vive a trama, pelo que
Lady Whistledown (voz de Julie
Andrews) volta ao ativo para trazer
ao de cima os podres da classe alta
britânica.

O ROMANCE VOLTA A ATACAR A ALTA-SOCIEDADE
NETFLIX
Além de Anthony, que é o protagonista da história de amor da segunda temporada, Eloise (Claudia
Jessie) tem a exigência ao máximo, ao ter de repetir os passos da
irmã Daphne (Phoebe Dynevor)
nas festividades do ano anterior.
Uma voz ativa no que diz respeito
aos direitos das mulheres, fugindo
ao estereótipo das restantes personagens, Eloise assume a responsabilidade de evoluir para um papel
mais adulto, a vários níveis. E também a relação com a melhor amiga
Penelope (Nicola Coughlan), uma
das grandes surpresas da primeira
temporada, promete enfrentar vários desafios.

Entra Kate (Simone Ashley, Sex
Education), a irmã de uma das debutantes Edwina (Charithra Chandran, Alex Rider). Com uma apresentação fulgurante, a personagem
cedo se afirma como uma das novidades mais entusiasmantes, um
pouco na linha de Eloise, embora
ainda mais ácida. Depois de um
“choque” com Anthony no episódio piloto, os dois estabelecem
uma das relações mais cativantes
da temporada, com altos e baixos,
a par de bastantes atritos. Outro
dos destaques é a rainha (Golda
Rosheuvel), que garante uma atenção maior, desde logo pela vontade
de desmascarar a figura por detrás

de Lady Whistledown. A verdade é
que o cerco aperta para Penelope
em todas as direções…
Sem os protagonistas da temporada anterior, «Bridgerton» consegue
utilizar com sucesso os mesmos
ingredientes e replicar, com um
bom ritmo, a estrutura narrativa
que conquistou o público e a crítica. Ao mesmo tempo, desenvolve
as storylines lançadas na primeira
temporada e torna-as mais complexas, envolvendo mais individualidades na teia e adensando o
mistério, mantendo dessa forma o
interesse para a próxima temporada.
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ZAPPING
O QUE ESTÁ A DAR NA TV

Com tantos serviços de streaming ao dispor, a par de
boas apostas nos canais especializados no cabo e de
grandes séries de desenvolvimento nacional, é cada
vez mais difícil pôr em ordem as melhores estreias
de cada mês. A competitividade entre serviços é boa,
mas a audiência já não tem a capacidade de ganhar
sempre com isso. Faltam dias no mês… Nesta tarefa
inglória de destacar somente algumas estreias, a
METROPOLIS apontas as narrativas de que não vai
querer perder pitada em abril.
SARA QUELHAS

ZAPPING
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV
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ZAPPING
O QUE ESTÁ A DAR NA TV

OUTER RANGE
CANAL

Esta é a história de Royal Abott (Josh Brolin), um
homem comum que desvenda um mistério sinistro
na zona selvagem de Wyoming. Com vibe western
e espírito rancheiro, a narrativa tem uma forte
componente sobrenatural, inicialmente relacionada
com um desaparecimento. Além disso, há também
uma acirrada disputa com a herdade vizinha, da
família Tillerson.
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RUSSIAN DOLL

THE DROPOUT

THE FIRST LADY

Três anos depois de uma estreia bem conseguida,
Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett)
continuam a contar a sua história. A ação tem lugar
quatro anos após os acontecimentos em loop da T1, e
traz para a discussão a perceção do destino – que pode
ser bem pior do que tudo o que já experienciaram.
Será que os protagonistas serão capazes de escapar?

Tinha tudo para ser a história de sucesso de Elizabeth
Holmes (Amanda Seyfried), mas a verdade é que a
sua ambição e fama acabou em desgraça. Baseada
em factos reais, a trama recria os perigosos passos
de Elizabeth, uma jovem bilionária que ascendeu a
um patamar de riqueza onde era quase intocável,
mas a revelação dos crimes que cometeu acabaria por
condená-la.

O tempo é uma ilusão: só assim é possível que as
histórias de Michelle Obama (Viola Davis), Betty
Ford (Michelle Pfeiffer) e Eleanor Roosevelt (Gillian
Anderson) se cruzem todas na Casa Branca na
primeira temporada. A história da política norteamericana é contada através do olhar e da vivência da
“first lady”, ou primeira-dama, a mulher do presidente
dos Estados Unidos. Uma perspetiva diferente sobre a
liderança do país mais poderoso do mundo.

NETFLIX

DISNEY+

HBO MAX
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FLEE - A FUGA
TÍTULO ORIGINAL

Flugt
REALIZAÇÃO

Jonas Poher Rasmussen
ELENCO

Daniel Karimyar (voz)
Fardin Mijdzadeh (voz)
Milad Eskandari (voz)
ORIGEM

Dinamarca/França/EUA
DURAÇÃO

89 min.
ANO

2021

FILMES
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Um retrato argucioso de uma realidade difícil, «Flee
- A Fuga» é uma história inspiradora e surpreendente
de superação. O documentário fala-nos de Amin e do
seu percurso de sobrevivência enquanto refugiado
afegão, que encontra refúgio na Dinamarca. Agora,
mais velho e com uma carreira profissional de
sucesso, que sempre colocou em primeiro lugar,
prepara-se para casar com o seu namorado de longa
data. Mas Amin ainda guarda muitos segredos do seu
passado, que só agora volta a dissecar, partilhando-os
pela primeira vez - até mesmo com o próprio noivo.
O realizador dinamarquês Jonas Poher Rasmussen
esbate as fronteiras entre géneros cinematográficos,
oferecendo-nos uma obra criativa e que realça o
poder da história contada. «Flee - A Fuga» é um
documentário e é também um filme de animação,
num encontro pouco comum, mas que se revela
frutífero. O ritmo está no compasso certo,
juntamente com uma animação cativante e dinâmica,
que se vai cruzando com imagens reais - muitas que
retratam a época narrada.

têm e que tentem encontrar um novo caminho noutro
lugar. Em «Flee - A Fuga», esta não é só uma notícia, é
uma história humanizada. Através de um retrato cru,
mas sem melodramas, a obra expõe a dureza de ter
fugir da sua casa, mas também das consequências que
tal impregna para o resto da vida, sentida na forma de
ver a vida ou de se relacionar com os outros.
Fuga serve de metáfora para a fuga de Amin do seu
país, da sua família, da sua identidade - e até de si
mesmo. Apesar de ter uma abordagem diferente
do habitual, o que é mais importante na obra é
mesmo a sua história, que comove e se torna,
muitas vezes, num murro no estômago. Inventivo e
tocante, «Flee - A Fuga» é um dos mais interessantes
exercícios cinematográficos dos últimos anos.
TATIANA HENRIQUES

É recorrente vermos notícias sobre refugiados, há
já vários anos que a guerra, em diferentes locais do
globo, obriga a que pessoas se desfaçam de tudo o que
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COLMEIA

CORDEIRO

TÍTULO ORIGINAL

TÍTULO ORIGINAL

Hive

Lamb

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Blerta Basholli

Valdimar Jóhannsson

ELENCO

ELENCO

Yllka Gashi
Çun Lajçi
Aurita Agushi

Naomi Rapace
Hilmir Snær Guðnason
Björn Hlynur Haraldsson

ORIGEM

ORIGEM

Kosovo/Albânia

Islândia

DURAÇÃO

DURAÇÃO

84 min.

106 min.

ANO

ANO

2021

2021

«Colmeia» é uma produção originária do Kosovo que
arrecadou em 2021 os prémios do Público, Melhor
Realização e do Júri na secção competitiva World
Cinema Dramatic no Festival de Sundance. As aldeias
de Krushe e Madhe perderam cerca de 250 homens
num massacre onde as forças sérvias separaram os
homens e as crianças das mulheres… os corpos foram
aparecendo após a guerra em valas comuns. «Colmeia»
é baseada em factos verídicos e relata a história de
uma mulher empreendedora numa pequena aldeia no
Kosovo que foi afetada pela guerra nos finais dos anos
1990.
«Colmeia» é um tratado de resiliência e um duro
relato do luto, destruição e incerteza após uma
guerra sem quartel. Mas apesar da tristeza da
perda e da solidão, este drama feminista apresenta
o desejo, determinação e poder de uma mulher
perante a misoginia enquanto tenta sustentar e
dar oportunidades à sua família e à comunidade de
mulheres na mesma situação.
A heroína desta narrativa, Fahrije (Yllka Gashi), vive
com os seus dois filhos e o seu sogro septuagenário
paralisado numa cadeira de rodas. Ela, como as
restantes viúvas da aldeia, está no limiar da pobreza
face ao desaparecimento do marido. Vive de parcos
subsídios e deseja trabalhar e ganhar o seu sustento.
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Fahrije decide então tirar a carta e vender juntamente
com as outras viúvas a sua produção caseira num
supermercado de Pristina, facto que causa muita
consternação e mesmo retaliações contra si e a sua
família por parte dos homens da aldeia.
A actriz principal, Yllka Gashi, tem um belíssimo
desempenho. Yllka Gashi é a abelha rainha deste filme,
uma revelação na exposição de uma dor silenciosa que
carrega o peso do mundo nos seus ombros. Parece-nos
motivada por uma energia invisível na representação
da força motriz da mulher, mãe e companheira das
suas “irmãs” viúvas.
Blerta Basholli tem um belo trabalho na estreia
de uma longa, além da realização também assinou
o argumento. Destaque ainda para o envolvente
trabalho de som e design sonoro que transporta o
espectador para as colinas do Kosovo.
A realizadora e Yllka Gashi são ambas originárias
do Kosovo mas radicadas em Nova Iorque e fizeram
justiça a um passado dilacerante provocado pela
guerra que desagua numa história de significado
universal para uma mulher livre de grilhões ancestrais
que se deseja numa sociedade livre, moderna e
igualitária. «Colmeia» é uma belíssima expressão de
poesia e resistência que dirá muito às várias audiências
espalhadas pelo mundo. JORGE PINTO

Cavalos selvagens, gatos, cães, cordeiros e humanos.
Cordeiros-humanos. Os rostos que povoam este filme
não são necessariamente os das estrelas de cinema.
De forma natural e graciosa, Naomi Rapace partilha o
tempo e o espaço com todas as criaturas que habitam
a paisagem real e imaginada da sua terra natal, a
Islândia.

e, sobretudo, de Rapace são absolutamente cruciais na
composição desta visão estranha mas comovente da
culpa e do luto parental.

Numa quinta isolada entre montanhas, um jovem
casal de agricultores, Maria (Rapace) e Ingvar (Hilmir
Snær Guðnason), acompanham a rotina das estações
e o ciclo da Natureza. As plantações e colheitas, os
nascimentos e as mortes. No lugar de longos diálogos
expositivos, servem de caracterização psicológica
as noites escuras e duras de Inverno e os dias
intermináveis em que o sol se recusa a passar a linha
do horizonte.

CATARINA MAIA

Escrito em colaboração com Sjón (conhecido poeta
e letrista islandês), Valdimar Jóhannsson viu o seu
primeiro filme ser reconhecido pela originalidade em
Cannes, onde venceu o prémio Un Certain Regard.

Inspirado em narrativas populares, «Cordeiro»
mistura elementos fantásticos com terror, drama e
até alguns laivos de comédia. O trabalho de som ou
a utilização da câmara subjectiva, contribuem para
a construção de uma atmosfera inquietante em que
a sensação de perigo se intensifica e se esbate, mas
nunca desaparece completamente. A par de aspectos
mais formais, as interpretações notáveis de Guðnason
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DRIVE MY CAR
TÍTULO ORIGINAL

Doraibu mai kâ
REALIZAÇÃO

Ryûsuke Hamaguchi
ELENCO

Hidetoshi Nishijima
Toko Miura
Reika Kirishima
ORIGEM

Japão
DURAÇÃO

179 min.
ANO

2021

Não chegou a ser o «Parasitas» de 2022 mas podia tê-lo
conseguido com uma perna às costas. E ainda assim,
«Drive My Car» marcou a malfadada 94ª cerimónia dos
Óscares pelo simples facto de, no final da noite, saltar
à vista como o filme mais relevante dos premiados,
independentemente da categoria em que venceu
(melhor filme internacional). Ironias à parte, este vai
ficar na memória como o título da definitiva ascensão
do japonês Ryûsuke Hamaguchi no dito panorama
internacional, o realizador que desde «Happy Hour:
Hora Feliz» (2015) tem vindo a despertar as atenções
para um cinema autoral profundamente alicerçado
no trabalho/processo de “revelação” dos seus atores,
dentro da própria lógica performativa dos filmes.
Digamos, um cinema que explora com paciência
rara o fôlego das emoções latentes. «Drive My Car»,
adaptando livremente um conto homónimo de Haruki
Murakami, é a prova máxima dessa especificidade da
génese fílmica de Hamaguchi e da sua aptidão para
oferecer movimento à vida secreta das palavras.
Neste caso, não são as palavras de Murakami que
interessam tanto – o conto é apenas um motivo
que o cineasta usou e expandiu – mas sim as de
Anton Tchékhov. Entenda-se: da prosa do primeiro
Hamaguchi retirou apenas a situação de um homem a
ser conduzido no seu carro por uma jovem motorista

e a ligação que se estabelece entre os dois, cada um
guardando as suas tragédias pessoais. Mas «Drive My
Car» cresce em complexidade humana quando associa
o protagonista, um ator chamado Kafuku (Hidetoshi
Nishijima), à peça «O Tio Vânia», que ele, vindo de
Tóquio, acaba por encenar num festival em Hiroxima;
uma peça especial, porque estabelece um vínculo com
a falecida esposa dele. E é no seu método de ensaio que
está a chave para o método usado por Hamaguchi: a
leitura repetida do texto, sem sentimentos simulados,
até chegar à “verdade” da personagem contida nos
próprios atores. Este método torna-se ainda menos
óbvio quando esses atores, de diferentes origens, dizem
o texto na sua língua materna.
É difícil resumir a grandeza de «Drive My Car» na
combinação de todos os elementos que produzem,
com subtileza, a sua força melodramática. Estamos
perante um épico sereno, animicamente urbano e
maravilhosamente capaz de criar correspondências
íntimas através de uma escrita ultra afinada, que
passa pela gramática da lente. É uma das estreias mais
belas do ano e a confirmação suprema do talento de
um dos melhores cineastas japoneses da atualidade.
Não tenhamos medo de lhe chamar “obra-prima”.
INÊS N. LOURENÇO
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O PODER DO
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TÍTULO ORIGINAL

TÍTULO ORIGINAL
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REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Joe Wright
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ELENCO
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ANO
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Uma ode ao amor narrada em formato de musical
animado por uma banda sonora empolgante assinada
por Bryce e Aaron Dessner dos The National e
protagonizada por Peter Dinklage em estado de graça.
A história é conhecida e o realizador britânico Joe
Wright («Expiação») cose as linhas dum drama passado
em tempos de duelos até à morte, declarações de amor
eternas e luta pela sobrevivência no campo de batalha.
É a recriação do conto intemporal dum triângulo
amoroso emocionante. Bem à frente do seu tempo,
Cyrano de Bergerac seduz com eloquentes jogos de
palavras. Seguro de que a sua aparência o torna indigno
do amor da luminosa Roxanne, Cyrano oculta os seus
verdadeiros sentimentos por ela que se apaixona, ao
primeiro olhar, por Christian.
As belíssimas sequências filmadas com requinte e
musicadas de forma inesquecível transportam o
espetador para os vigorosos duelos de capa e espada
e para os despiques de palavras emocionadas para
conquistar o coração da sedutora Roxanne: Cyrano
escreve as cartas que Christian assina, dita as palavras
que o amigo canta e Roxanne escuta convencida da
eloquência daquele por quem está apaixonada.
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Porém, a terrível guerra afasta os amantes: quem diria
que uma guerra verdadeira faria sentir cada um de nós
as suas consequências terríveis, a dor e o sofrimento
que a locura de quem governa não poupa. Um final
belíssimo, sofrido e duro, mas inexplicavelmente
atraente vai deixá-lo arrebatado. O coro dos amantes
irá perseguir todos aqueles que contra o amor ergueram
barreiras e empunharam as armas da divisão.
Aclamado pela crítica britânica, «Cyrano» conquistou
vários prémios internacionais e foi nomeado nas
categorias mais importantes dos BAFTA, prémios do
cinema britânico. É um filme admirável, fora do seu
tempo, mas por isso mesmo incrivelmente sedutor e
comovente! SÉRGIO ALVES

Jane Campion quebra o seu hiato na realização após
«Bright Star» (2009) para um triunfante regresso
em 2021 com o acutilante e memorável «O Poder
do Cão». A história é envolvente e possui um ritmo
e uma ironia de justiça poética. É um retrato da
masculinidade, do amor e do mal com os requintes
de crueldade e hipocrisia, mas também do triunfo
cerebral dos marginalizados perante a presunção
daqueles que os dominam impiedosamente.
«O Poder do Cão» é baseado num livro homónimo
de Thomas Savage de 1967. A acção decorre em 1925
num rancho no Montana, mas a rodagem foi feita na
Nova Zelândia. O cenário e a escolha das cores – os
verdes e os castanhos – que predominam na paisagem
são arrebatadoras, servindo de pano de fundo
para este poderoso drama. A trama complexa está
carregada de contradições, sendo igualmente uma
colisão na transição entre duas eras em termos sociais
e tecnológicos. O enredo centra-se na vivência de dois
irmãos que abandonaram a formação universitária
para cuidarem do rancho dos seus pais. Passados
20 anos, Phil Burbank (Benedict Cumberbatch)
transformou-se num homem cruel e ressabiado
que reserva no seu íntimo um amor proibido. Phil
inferniza a vida do irmão, George Burbank (Jesse
Plemons), que apesar do isolamento do rancho

encontra o amor com uma viúva (Kirsten Dunst) que
detém uma estalagem num povoado vizinho e que
tem um filho (Kodi Smit-McPhee) ostracizado pela
sua sexualidade. Plemons e Dunst são casados na vida
real e os seus papéis apesar de espinhosos resultam
em duas performances muito conseguidas. Benedict
Cumberbatch esteve dentro do personagem durante
toda a rodagem e estagiou num rancho do Montana
para assimilar de melhor forma os trejeitos do seu
papel de rancheiro. É uma interpretação que não faz
prisioneiros, é uma performance visceral num papel
antagónico que é belo e selvagem, carregado de erosão
humana, mas que também esconde um lado mais
sensível. Foi provavelmente a melhor interpretação
masculina de 2021.
«O Poder do Cão» é a anatomia do mal, o desconsolo
do amor e a dor que se transforma em raiva contra
o mundo e a felicidade do próximo. É também
uma história sobre a natureza das contradições e o
triunfo daqueles que são tratados abaixo de cão. É
um filme de uma beleza exuberante que conjuga a
imagem e o esplendor da visão de Jane Campion, as
interpretações de Cumberbatch e companhia e uma
história intemporal sobre a condição humana. Um dos
melhores filmes de 2021. JORGE PINTO
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E se... se pudéssemos parar o tempo? Experimentar
caminhos diferentes e voltar atrás. Nunca mais voltar?
Há mais de 100 anos, Einstein publicava a sua Teoria da
Relatividade, provando que, afinal, o tempo não é uma
coisa fixa e linear. Contudo, na perspectiva da vulgar
pessoa humana, geralmente o tempo não facilita. E foi
talvez por isso que se inventou o cinema.
Numa das melhores sequências de «A Pior Pessoa do
Mundo», suspende-se o tempo com um interruptor.
Julie (Renate Reinsve) hesita antes de entrar na cozinha
onde Aksel (Anders Danielsen Lie), o seu namorado
10 anos mais velho, prepara o café da manhã. Não há
nada de muito errado entre os dois, nada concreto, mas
ela já não quer estar ali, já não se revê naquela relação.
Sim, pode ser que tenha conhecido outra pessoa. Se
calhar foi sem querer, numa festa onde entrou sem ser
convidada. Um flirt sem consequência alguma. Não
foram trocados beijos, nem números de telefone. Nada
realmente sério. Mas agora ela não consegue tirar da
cabeça esse desconhecido, e também não consegue
dizer a Aksel que acabou. Então, neste impasse, Julie
faz uma pausa para poder explorar o seu desejo.
Enquanto o resto da cidade (o mundo?) fica preso
num freeze, Julie corre livre pelas ruas soalheiras de
Oslo à procura de Eivind (Herbert Nordrum) – o tal
desconhecido. Vai encontrá-lo a servir atrás de um
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balcão de café. A troca de olhares, a alegria do encontro
é algo contagiante. O cliché amoroso – “somos só tu
e eu” – tem aqui uma adaptação literal e lúdica muito
original. Mas com o cair da tarde, Julie decide voltar
para casa, desligar o interruptor, retomar a vida,
terminar a relação com Aksel.
O que não dissemos foi que, antes de Aksel e de
Eivind, Julie vem navegando entre paixões mais ou
menos fugazes, alternando entre prazer e dor, vitórias
e derrotas. Para ela, o amor parece sustentar-se no
imaginário, na perseguição de uma ilusão que condena
à insatisfação qualquer encontro com uma pessoa real.
Também a sua vida académica e profissional segue o
mesmo padrão: primeiro medicina, depois psicologia,
fotografia e, finalmente, um emprego semi-temporário
como vendedora numa livraria. Com 30 anos, Julie
sente cada vez mais a pressão para “estabilizar”, “casar
e ter filhos”, “evoluir na carreira”, etc. & tal. Incapaz de
se comprometer, será Julie “a pior pessoa do mundo”?
Dificilmente.
Apesar do tom leve que domina o filme (e que contrasta
com os filmes anteriores de Joachim Trier), «A Pior
Pessoa do Mundo» não deixa de nos fazer reflectir sobre
alguns aspectos mais sérios da vida: a irreversibilidade
de certas decisões, o receio de um futuro incerto e a
importância da liberdade de escolha. CATARINA MAIA

«Reunião» é uma obra solene do estreante Fran Kranz,
uma elegia sobre a dor, o perdão e a reconciliação a
partir do encontro de dois pares de pais numa Igreja
episcopal. É uma conversa em tempo real onde se
aborda a tragédia que os une após um fatídico tiroteio
numa escola norte-americana. É um intenso diálogo
entre a família do atirador e da vítima onde não se
procuram vilões mas a humanização de pessoas no
difícil entendimento das razões que levam alguém
a matar indiscriminadamente colegas de escola. O
argumento de Fran Kranz foi baseado em anos de
investigação sobre os tiroteios nas escolas americanas
e sobre os pais das famílias dos atiradores e das
vítimas que se encontram para tentarem perceber o
impercetível perante uma dor indiscritível de quem
perdeu os filhos perante o irracional.
«Reunião» não é uma obra convencional, mas também
não é um slow movie, apesar da acção decorrer
maioritariamente numa sala de uma igreja. É um filme
que passa a voar, mas tão cedo não o esqueceremos.
A palavra e a memória comandam totalmente os
acontecimentos e hipnotizam o espectador do
primeiro ao último minuto. As interpretações do
ensemble são tão arrasadoras que por vezes temos que
nos lembrar que estamos a ver quatro actores: Ann

Dowd, Reed Birney, Jason Isaacs e Martha Plimpton
em performances que definem as suas carreiras.
Interpretações de uma expressividade superlativa
onde se dissipou a barreira entre o ficcional e o real.
Mesmo sendo injusto destacar alguém deste quarteto,
Ann Dowd e Jason Isaacs arrepiam pelos papéis que
encarnam levando mais além a sua actuação.
A inteligência desta obra catártica passou pelo
espinhoso percurso que os personagens percorrem
e de que os espectadores participam sem artifícios
cinematográficos – não há flashbacks, tudo se
concentra naquela sala, numa encarnação de
sentimentos pesados.
«Reunião» é uma lição de vida que não tentou
encontrar culpados, preocupando-se em apresentar
os dois lados de uma situação adversa e o
entendimento das acções de quem partiu e de quem
ficou. Desmontam-se percepções de apatia e ódio,
apresentando de forma realística a vida para lá da dor.
É uma produção americana em vias de extinção com
uma mensagem urgente pela abordagem de temas
universais e a criação de pontes de entendimento
comum numa sociedade cada vez mais polarizada em
pleno século XXI. JORGE PINTO
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«Deep Water» é um filme adulto e verdadeiramente
íntimo. Assinado por Adrian Lyne, conta com um
banho de sensualidade de Ana de Armas e uma paixão
sem limites interpretada por Ben Affleck.
«Deep Water» é uma estreia exclusiva para a Amazon
Prime Video em Portugal e traz à memória o erotismo
de alguns dos filmes mais ousados dos anos 1980.
Quando caem os créditos a explicação chega-nos
através da pessoa que assinada a “fita”: Adrian Lyne,
que regressa à cadeira de realização após uma ausência
de 20 anos! Adrian Lyne realizou «Flashdance»,
«Nove Semanas e Meia», «Atracção Fatal» e «Proposta
Indecente», pelo meio tem o filme de culto «BZ Viagem Alucinante». Goste-se mais ou menos, são
tudo filmes obrigatórios dentro do género, com
actrizes que ganharam outro estatuto após passarem
pela lente do realizador britânico – vejam-se os casos
de Jennifer Beals, Kim Basinger, Glenn Close, Demi
Moore e mesmo Diane Lane, em «Infiel», de 2002. O
mesmo acontece com Ana de Armas em «Deep Water»,
há um antes e um depois desta performance. Vamos
com certeza passar a olhar de outro modo para a actriz
cubana.
«Deep Water» relata uma bizarra relação de um casal
de Nova Orleães, Vic (Ben Affleck) enriqueceu à custa
de uma invenção com um custo moral e casou-se
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com Melinda (Ana de Armas) uma mulher atraente
e promiscua até à quinta casa. O triângulo familiar
encerra-se com uma filha precoce de seis anos. O
espectador vai descobrindo a relação de compromisso
do casal, as fricções e as dinâmicas que movem os
intervenientes. O filme tem a capacidade de nos fazer
seguir a narrativa ao mesmo tempo que convida o
espectador a colocar-se no papel destes personagens e
questionar-se sobre a sua própria reacção perante este
cenário sobre a moralidade e a identidade.
O filme baseia-se no romance homónimo de 1957 da
conceituada autora americana Patricia Highsmith. A
adaptação para cinema foi assinada por Zach Helm e
Sam Levinson (criador de «Euphoria» da HBO). Este
romance já tinha sido adaptado para cinema em 1981
no thriller francês «Eaux profondes», com Isabelle
Huppert.
«Deep Water» é ritmado com uma fotografia sedutora
de Eigil Bryld, cenários voluptuosos que enquadram
uma história de luxuria e amor que se torna obsessivo e
fatal. É um filme amadurecido através da inteligência do
romance de Highsmith, a adaptação de Levinson com
a sua complexidade emocional e moral e dois actores
perfeitos para os seus papéis. A encenação está imbuída
de paixão, amor e sensualidade, é uma pura sedução.
JORGE PINTO

© 2021 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

DEEP WATER

Em «Belfast», a ficção é inspirada em factos reais,
numa história pessoal de inocência, luta e esperança.
O resultado é uma obra inspirada de Kenneth
Branagh, com uma narrativa brilhantemente
realizada. A história foca-se em Buddy, uma criança
que cresce na capital da Irlanda, na companhia da
sua família, que tenta encontrar a paz na luta entre
católicos e protestantes, no final da década de 1960.

a inocência de uma criança no meio de uma contenda
que, na verdade, pouco lhe diz. Judi Dench e Ciarán
Hinds estão brilhantes nas suas interpretações,
interpretando o casal de avós carinhosos e sempre
atentos ao petiz. De destacar, ainda, os pais,
representados por Jamie Dornan e Caitriona Balfe,
sobretudo a atriz, que aproveitou bem o potencial da
sua personagem.

Kenneth Branagh mergulhou nas suas memórias de
infância para assinar o argumento e realização de
«Belfast». Ao som das músicas do também irlandês
Van Morrison, o passado da história é retratado a
preto e branco, o que contribui para uma ambiência
mais poética. Sem deixar de abordar o conflito
entre as diferentes fações, Branagh opta, contudo,
por se focar nas pessoas. A escolha é proveitosa e
passamos a conhecer a intimidade de uma família
com laços fortes entre si e que se vê obrigada a
tomar decisões para garantir a sua sobrevivência,
independentemente da sua posição quanto ao
conflito.

Delicado e profundo, «Belfast» é um retrato tocante
de uma família no meio a uma guerra que lhe trava
os passos, sem que nada possam fazer, embora sejam
impelidos a tomar uma posição, mesmo que, para tal,
tenham de colocar muito em causa, até, por vezes, os
seus próprios valores. Ao partilhar com tanto esmero
um pouco da sua infância, Kenneth Branagh mostra
como a História pode ser contada através de vivências
reais. Mais do que isso, mostra também como a ficção
pode enriquecer com esse mesmo contributo.
TATIANA HENRIQUES

O elenco de «Belfast» acompanha a sensibilidade da
obra, com a escolha de um jovem ator, Jude Hill, que
através da sua espontaneidade e carisma, personifica
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126 min.
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Coroado com dois Óscares na cerimónia deste ano,
Melhor Atriz (Jessica Chastain) e Caracterização
e Maquilhagem, «Os Olhos de Tammy Faye» vale
sobretudo pela interpretação da atriz e pela sua
transformação em Tammy Faye. Da vida de estudante
à tentativa de regresso ao auge, a personagem,
baseada numa figura real, experimenta o que de
melhor e pior a sua realidade lhe oferece, ao longo
de várias décadas. Uma das figuras mais populares
de sempre do televangelismo americano, Tammy
conseguir dar a volta a uma vida mais pobre e
transformar-se numa das pessoas mais ricas dos
Estados Unidos… Para depois perder tudo.
Com Michael Showalter atrás das câmaras, «Os
Olhos de Tammy Faye» mostra uma perspetiva
mais distante e “passiva”, sem desenvolver planos
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significativos ou afirmar-se pelo estilo da realização.
Isso contribui para criar uma imagem mais familiar
e próxima da protagonista, por detrás da sua imagem
mais “cartoonizada” e artificial, contribuindo,
assim, para consolidar o seu lado humano. Sem um
argumento particularmente profundo, é através da
desconstrução da pessoa que o filme mostra o seu
maior potencial.
Para tal também contribuem, e muito, Andrew
Garfield (como o marido Jim Bakker) e Cherry Jones
(Rachel, a mãe de Tammy). As duas personagens
ajudam, nomeadamente através de interações, a
criar um imaginário mais visual da personalidade e
fraquezas de Tammy, bem como da sociedade religiosa
em que eles se inserem. De rápido julgamento, mas
com telhados de vidro, o par representa a hipocrisia
presente na religião, sobretudo numa perspetiva

mais de negócio, em que os “pecadores” criam outra
imagem para o público e ainda ganham com isso.
Embora esteja longe de ser um filme memorável,
«Os Olhos de Tammy Faye» oferece um drama bem
conseguido e com alguns temas ainda atuais, seja no
modo como a religião opera na televisão – em prol
das doações alheias –, seja na parte relacionada com
o peso da imagem (e o fácil julgamento da mesma).
Além disso, há igualmente temas relacionados com
o machismo e a desvalorização da figura da mulher,
assim como temas LGBT, uma parte relevante na vida
de Tammy, mas que não assume na longa-metragem
um grande destaque.

do ensino focado na religião, a par dos impérios
empresariais e televisivos, mostram a dimensão que
toda a temática do televangelismo e da corrupção
ganha ao longo da narrativa. Da mesma forma, é
também curioso perceber quem são os verdadeiros
prejudicados dos crimes que cometem; tal como
temas de minoras são entendidos, por algumas
personagens da narrativa, como mais graves do que
crimes verdadeiros (fraude, violação, entre outros).
Infelizmente, não é dada a devida atenção à forma
como Tammy se esforçou por mudar esse paradigma,
entrando diretamente em casa das pessoas pela TV.
SARA QUELHAS

Mas nem só do núcleo centra vive a obra. Os dogmas
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Primeiro fenómeno de bilheteria de 2022, com cerca
de US$ 711 milhões acumulados, salpicados de
críticas das mais elogiadas, «The Batman» deu à DC
Comics a certeza de que o seu lugar é nas sombras, as
mesmas de onde vieram «Joker» (o Leão de Ouro de
2019) e a franquia «Esquadrão Suicida» (2016-2021),
tirando as BDs da seara encantatória onde a Marvel
as colocou.

Fincher. Não há como não pensar em Brad Pitt e
Morgan Freeman perseguindo o serial killer dos
Sete Pecados Mortais quando Batman faz duo com
o diligente e amargo Jim Gordon (ainda tenente,
futuro comissário) encarnado por um Jeffrey Wright
no apogeu de seu vigor cénico. Os dois vagam por
uma Gotham húmida de chuva, fétida de crimes,
corrupta até a medula.

O jargão “Eu sou a vingança”, grunhido entre dentes
pelo guardião de Gotham City, serve como um grito
catártico, mas também como grunhido de dor ao
filme de Matt(hew George) Reeves. Temos, sim,
um super-herói em cena, mas não num contexto de
aventura, e, sim, numa atmosfera soturna de thriller
policial. Sem qualquer conexão com o clima camp da
série de TV dos anos 1960, com Adam West e Burt
Ward, o regresso do vigilante mascarado se aproxima
do cult «Seven - 7 Pecados Mortais» (1995), de David

Toda e qualquer analogia a Fincher se personifica
quando se pensa que Pitt interpretava um detetive
com uma fera a ser domada no interior da sua alma.
O mesmo que se passa com o Homem-Morcego
juvenil de Pattinson, conhecido e temido em Gotham
sob o epíteto de Vingança. Seu revanchismo é o seu
sustentáculo nesta trama quase expressionista...
neste “M – O Vampiro de Gotham City”, de 2h55
caracterizadas com visual de cinema de terror inglês
da produtora Hammer dos anos 1950, na direção de
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arte de James Chinlund. Nele, a oprimida figura de
Wayne vai lutar contra o seu ódio interno, travando
uma guerra com o lado mais pantanoso da sua
cruzada contra o Mal, distinguindo os limites entre o
que é “dar o troco” e o que é “fazer justiça”, domando
o seu lobo interior. Ou seja, é uma narrativa sobre a
distância entre satisfações pessoais e o bem coletivo,
na ótica do linchamento, do vigilantismo. Essa
abordagem dá a «The Batman» uma carga política
com o ónus autoral que Reeves traz dos belos tomos
da saga “Planeta dos Macacos” que dirigiu, em 2014 e
2017. O clima, como em «S7even» é de investigação,
de suspense e de visceralidade nas descobertas e
na representação dos crimes centrais, promovidos
pela assustadora composição que Paul Dano dá
ao Riddller. Ele é o Peter Lorre dessa Dusseldorf
decalcada das bandas desenhadas.

comics, o Rei dos Enigmas vira, na versão de Dano,
um Hannibal Lecter devastador, com feições de
Norman Bates e alma de anarquista. Um Bakunin
pop. É a partir da sua busca pelo caos que toda a
estrutura criminosa de Gotham se desarmoniza,
criando problemas para o “Big Boss” Carmine Falcone
(John Turturro, num achado de atuação) e seu acólito
mais exuberante, o Pinguim. Eis um vilão icônico que
Colin Farrell reduz a arremedos e travessuras. Já a
Mulher-Gato de Zoë Kravitz alcança as alturas com
o seu carisma e uma curva dramática rica no roteiro,
humanizando uma figura central para a linha noir da
longa-metragem. RODRIGO FONSECA

Reduzido a um personagem menor na indústria dos
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MORBIUS
TÍTULO ORIGINAL

Morbius
REALIZAÇÃO

Daniel Espinosa
ELENCO

Jared Leto
Matt Smith
Jared Harris
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

104 min.
ANO

2022

Impecável como Joker, em «O Esquadrão Suicida»
(2016), apesar do que disseram as más línguas,
Jared Leto é um talento camaleónico que nunca se
repete, ampliando um ferramental cénico inesgotável
sempre rastreando o submundo da empatia. Notouse isso na sua breve aparição como Angel Face em
«Fight Club – Clube de Combate» (1999), no qual
tinha o rosto apolíneo trucidado pelo ciúme de
Edward Norton. Mais adiante, essa potência passou
a ato em «Capítulo 27 - O Assassinato de John
Lennon», de 2007, interpretando o assassino Mark
David Chapman. Uma nova surpresa se fez notar
como o ente metafísico de «Sr. Ninguém» (2009),
de Jaco Van Dormael. E qualquer dúvida foi-se pelo
ralo com a delicadeza de Rayon em «O Clube de
Dallas» (2013). Mas são personagens que carregam
as névoas existenciais da exclusão, do abandono,
dos grilhões do tempo a serem arrastados. E com
Michael Morbius, figura que lhe abre as portas do
universo Marvel, não seria diferente. Figura que não
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está no campo dos super-heróis, mas que gravita na
dor imortal dos vampiros. É uma trama controversa
para a grife sob a qual foi gestado, que dialoga mais
com «Nosferatu» (1922), de F. W. Murnau, do que
com cartilhas Disney. Ou, no caso, Sony. Mas é uma
iguaria fina, sobretudo na forma, com um diálogo
radical com a linguagem das BDs dos anos 1970, em
que a exploitation guiava esse mercado editoria.,
garantindo-lhe mais liberdade criativa sobretudo
no terreno da Sociologia, no debate da inclusão, no
empenho em dar protagonismo a personagens no
limiar da moral.
Sob a direção do sueco de origem chilena Daniel
Espinosa (de «Vida Inteligente»), a cruzada de
Morbius em busca da cura para uma doença no seu
sangue – uma cruzada a princípio altruísta, capaz
de ajudar a Humanidade, que vai, pouco a pouco,
mostrando-se egoísta – evoca o esquecido «Lobo»
(1994), pérola de Mike Nichols (1931–2014). Só por

essa evocação a longa-metragem já mereceria uma
atenção privilegiada. Mas o espetáculo pop repleto
de ação e de assombro que ele leva às telas, amparado
no carisma atormentado de Leto vai muito além das
analogias. O que víamos no cult maldito de Nichols
era um enredo que usava a licantropia (maldição
capaz de transformar pessoas em lobisomens ou
criaturas afins) como metáfora para a evolução da
espécie… mas também uma analogia para a fome.
Fome por progresso ou fome por poder e controle.
De um lado, animal, havia Jack Nicholson. Do outro,
humano, demasiadamente humano como Caim,
havia James Spader. Nicholson se tornava bicho por
acidente e era puro instinto, primal. Spader, não. Ele
queria virar predador, por maldade, para ser mais
do que é, a fim de alimentar sua ambição. É essa a
situação que vemos na trama rodada por Espinosa
com base num argumento de Matt Sazama e Burk
Sharpless, inspirado no personagem dos comics
criada por Roy Thomas e Gil Kane (1926-2000) no

“The Amazing Spider-Man #101”, em outubro de
1971.
Num clima de tensão a cada virada do argumento,
Michael Morbius (Leto) é um hematologista
aclamado que, após rejeitar o Prémio Nobel,
alegando não estar com sua pesquisa pronta para
láureas, engata um estudo com morcegos a fim de
encontrar uma fórmula para sintetizar hemácias e
leucócitos. Eis que os experimentos dão errado e um
elixir quase milagroso que deveria curá-lo infecta
o seu corpo, transformando-o em uma espécie de
vampiro. O Vampiro Vivo. Elixir esse que, no filme,
ele vai disputar com Milo, algo que arranca uma
interpretação memorável de Matt Smith, o Dr. Who.
Que atuação tempestuosa. RODRIGO FONSECA
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TÍTULO ORIGINAL

Uncharted
REALIZAÇÃO

Ruben Fleischer
ELENCO

Tom Holland
Mark Wahlberg
Antonio Banderas
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO
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ANO

2022

«Uncharted», de Ruben Fleischer, é um filme
baseado na lendária saga de videojogos do estúdio
Naughty Dog para a Sony Playstation. As aventuras
de Nathan Drake e companhia têm feito as delícias
de milhões de jogadores em todo o mundo desde
2007. O apelo do filme não desaponta a legião de
fãs dos seis videojogos Uncharted e convida todos os
fãs do cinema de aventura para duas horas de puro
entretenimento. E mesmo com um sentido de dejá vù
na narrativa, o espectador encontra-se na companhia
de personagens bem moldados, stunts imaginativos,
acrobacias e parkour para todos os gostos.
No papel principal temos Tom Holland, claramente
a next big thing do cinema de acção. O versátil actor
britânico poderá não ter o estereótipo que define este
tipo de actores mas prolifera graças ao seu charme
e carisma no ecrã. A câmara e os espectadores
são encantados por ele e têm motivos para isso.
Holland não é um actor em flatline, conseguindo ser
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tridimensional, incutindo emoção e sentimento aos
seus personagens que por vezes residem em filmes
dominados pelos efeitos e o CGI.
Com Nathan Drake em «Uncharted», à semelhança
do que fez em Homem-Aranha/Peter Parker, Tom
Holland enche o ecrã ao abraçar o seu personagem
com espírito aventureiro e sangue de pirata, ao
ritmar as suas acções na busca do paradeiro do seu
irmão. O que para muitos é apenas um filme de
caça ao tesouro transforma-se, tal qual a saga de
videojogos da Playstation, num objectivo de alcançar
um tesouro que conforta a alma humana e que não
tem preço. Aqueles que há muito de uma forma
simplista criticam certos filmes como um videojogo
fazem-no de uma forma errada ou nunca jogaram
de facto vários videojogos que nos fazem viver
profundamente a narrativa. A realização e o coargumento tiveram esse condão de fazer o equilíbrio
entre a aventura e a emoção dos personagens.

Podemos observar a procura da fraternidade/família
perdida de Nathan, a desconfiança de tudo e todos
de Chloe Frazer (a surpresa do filme: Sophia Ali), o
pragmatismo de “Sully” (Mark Wahlberg numa boa
dupla com Holland), a ganância de Santiago Moncada
(Antonio Banderas em grande forma) e a brutalidade
de mundo cão de Braddock (Tati Gabrielle). Os
personagens e fios narrativos, a acção, a aventura e
o humor são explorados com conta peso e medida. É
o maior tesouro de «Uncharted»: a sensibilidade de
criar as bases assentes na emoção dos condutores
desta história onde os seus personagens estão a
par das acrobacias e stunts que são evidentemente
inerentes a um filme de aventura com conta, peso e
medida.
«Uncharted» é certamente o primeiro de uma nova
saga na sétima arte. A produção germânica dos
míticos estúdios Babelsberg Studio (o mais antigo
estúdio do mundo e jóia do cinema mudo) serviu de

base para os cenários produzidos de raiz, aliados às
filmagens em localizações reais ao invés do digital
que confluíram para imprimir um lado palpável à
história. As mentes por detrás do filme tiveram o
cuidado de não estragar o franchising à nascença,
a contenção cai muito bem e a pirotecnia surge no
clímax e a acção baseia-se sempre que possível numa
espécie de filme de capa e espada com um twist
vanguardista com o mistério de uma aventura global.
Os melhores jogos da Playstation são absolutamente
cinematográficos. Já são vários anos a criar mundos e
aventuras fantásticas com personagens memoráveis.
«Uncharted» abre ao mundo uma caixa cheia de
ideias prontas a saltar da Playstation para os grandes
e pequenos ecrãs. Preparem-se, a viagem promete ser
alucinante. JORGE PINTO

METROPOLIS Abril 2022

115

28
ABR

4

3

4

4

4

1

2

SÉRGIO ALVES

3

SARA AFONSO

4

TIAGO ALVES
2

2

TATIANA HENRIQUES

3

NUNO ANTUNES

2

JORGE PINTO

RUI PEDRO TENDINHA

21
ABR

RODRIGO FONSECA

AMANTES

INÊS LOURENÇO

HUGO GOMES

CATARINA MAIA

Quadro de Estrelas

A CIDADE PERDIDA
COMPETIÇÃO OFICIAL
CORDEIRO

3

O CRIME DE GEORGETOWN

2

DEMONÍACO
DEPOIS DO AMOR
DRIVE MY CAR

4

3

3

5

5

3

3

3

4

3

FLEE - A FUGA
MONSTROS FANTÁSTICOS: OS
SEGREDOS DE DUMBLEDORE

3

REUNIÃO

05
MAI

4

3

MORBIUS
O PODER DO CÃO

4

SALGUEIRO MAIA - O IMPLICADO

1

THE BATMAN

3

3

5

2

4

3

4

1

2

2

4

3
3

4

4

5

3

26
MAI

METROPOLIS Abril 2022

117

CINEMA
EM CASA

118

METROPOLIS Abril 2022

CINEMA EM CASA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Netflix

Netflix

TÍTULO ORIGINAL

TÍTULO ORIGINAL

The Unforgivable

tick, tick... BOOM!

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Nora Fingscheidt

Lin-Manuel Miranda

ELENCO

ELENCO

Sandra Bullock
Viola Davis
Vincent D'Onofrio

Andrew Garfield
Alexandra Shipp
Robin de Jesus

INDESCULPÁVEL
A alemã Nora Fingscheidt dirigiu um drama
impiedoso com uma Sandra Bullock num desempenho
nunca antes visto apesar da sua extensa carreira.
A actriz, no papel de Ruth, faz chorar as pedras da
calçada. Bullock interpreta uma mulher que sai da
cadeia e prepara-se para enfrentar o passado. É uma
viagem inesperada que apresenta igualmente no
ecrã as dificuldades gigantescas de integração na
sociedade norte-americana após o cumprimento de
uma pena de prisão. A narrativa é percecionada do
ponto de vista social com personagens/narrativas
polvilhadas de actores de renome e desenvolvidas nos
diferentes extratos sociais de uma américa dividida
pelo fosso económico. Além da integração social e
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TICK, TICK... BOOM!
afectiva da protagonista o drama central prende-se
com as barreiras para o reencontro de Ruth com a
irmã (Aisling Franciosi). Esta foi colocada no sistema
para adopção quando Ruth foi encarcerada. Ao
longo do filme os flashbacks vão revelando o trágico
desfecho que levou à prisão de Ruth. É realmente
indesculpável senão virmos este filme baseado numa
mini-série original da BBC de Sarah Wainwright,
a autora de duas séries que são um must: «Happy
Valley» e «Gentelman Jack». A finalizar, uma palavra
para um projecto com o cunho pessoal de Sandra
Bullock que também produziu e escolheu uma
realizadora que esteve atenta aos pequenos detalhes
que resultaram num sólido filme. JORGE PINTO

Lin-Manuel Miranda foi uma das figuras da 7.ª
Arte em 2021 pelo seu envolvimento em inúmeros
projectos. A figura de proa do musical “Hamilton” foi
o produtor e criador da peça musical que deu origem
ao filme «Ao Ritmo de Washington Heights», foi a
voz e compositor na animação «Vivo» e co-autor da
história de «Encanto» (Oscar de Melhor Animação
em 2022). Em 2021 estreou-se na realização em
«tick, tick... BOOM!» da Netflix, um drama musical
autobiográfico que celebra a vida e o talento de
Jonathan Larson. O compositor americano teve o
seu momento de sucesso postumamente com a peça
“Rent” um mega êxito na Broadway. A narrativa
explora as frustrações e as cedências pessoais e

afectivas do compositor para alcançar um lugar ao
sol aquando da escrita e rejeição do seu primeiro
musical “Superbia”. É um olhar sobre as questões que
assolavam Jonathan Larson enquanto procurava o
sucesso ao mesmo tempo que perdia os amigos na
comunidade artística nos anos 1990 para o flagelo
da SIDA. Ainda tinha o dilema da estabilidade
financeira versus a arte e o coração dividido entre
a namorada e o seu musical. Andrew Garfield tem
um papel multifacetado numa rigorosa actuação ao
personificar um Jonathan Larson sobre pressão onde
todos os minutos contam para procurar o sucesso. O
desempenho valeu a merecida nomeação de Melhor
Actor na 94.ª edição dos Oscars. JP
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Being the Ricardos

The Adam Project

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Aaron Sorkin

Shawn Levy

ELENCO

ELENCO

Nicole Kidman
Javier Bardem
J.K. Simmons

Ryan Reynolds
Walker Scobell
Mark Ruffalo

BEING THE RICARDOS
«Being the Ricardos» é uma daquelas obras que se pode
perder num serviço de streaming e nunca deveria passar
despercebida aos espectadores. O elenco é liderado por
dois actores que dispensam apresentações e deliciam
nos seus desempenhos: além de Nicole Kidman e Javier
Bardem, ainda temos a presença de J. K. Simmons,
entre outros bons desempenhos. A realização e o
argumento pertenceram a um Midas da escrita Aaron Sorkin. Um autor incapaz de conceber um
argumento redundante. Encontramos nas suas obras
os estratagemas da política, o absurdismo da hipocrisia
ou as motivações alimentadas pela ganância, sempre
rodeando relatos pessoais e cheios de humanidade.
«Being the Ricardos» é um drama romântico com o
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O PROJETO ADAM
pano de fundo da produção da mítica «I Love Lucy»
(1951), um dos maiores sucessos televisivos da história
do pequeno ecrã. O show é abalado pela acusação de que
a sua maior estrela poderia ter ligações comunistas o
que poderia levar ao boicote e cancelamento da sitcom.
A acção decorre ao longo de uma semana de produção.
Enquanto o show está no fio da navalha o espectador
observa a origem da relação e a construção de duas
carreiras de sucesso que se ligam através do trabalho.
É uma visão envolvente dos bastidores de Hollywood.
Além das interpretações que atraem e do argumento
inteligente e provocador, destaque para a irrepreensível
direcção de arte que nos transporta para um período de
ouro da caixinha mágica. JP

«O Projeto Adam», da Netflix, é cinema de aventura
carregado de nostalgia na história de um herói que
dobra o conceito de espaço e de tempo para encontrar
o amor da sua vida. Nesse percurso a narrativa lida
com o diálogo e as emoções fortes das relações entre
pais e filhos.
A premissa de «O Projeto Adam» é simples, a
narrativa não inventa – não há entropia –, é tudo
muito linear, apesar de estarmos a lidar com conceitos
de viagens no tempo. A história leva Adam (Ryan
Reynolds) a saltar no tempo de 2050 para 2018
para impedir o desaparecimento no futuro da sua
mulher (Zoe Saldana). O salto no tempo não corre
como previsto e Adam vai parar a 2018 e dá de

caras com a sua versão mais jovem (Walker Scobell),
mais inteligente e menos corrompida por escolhas
estúpidas que marcam a sua vida no futuro. A
dinâmica entre os dois “Adams” é deliciosa, Walker
Scobell contracena lindamente com Ryan Reynolds.
O diálogo e a transmissão de sabedoria da vivência de
uma vida do Adam adulto face à falta de percepção e
valorização do mundo em especial da mãe do jovem
Adam. O que fixou o filme à terra foram mesmo os
sentimentos entre os personagens, as suas escolhas
e o arrependimento, diríamos, a procura da redenção
perante a possibilidade de voltar atrás e corrigir os
erros do passado evitando os erros do futuro. JP
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