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TOP GUN
MAVERICK
Tom Cruise regressa 36 anos depois a Top Gun para trazer um rasgo de energia às salas de cinema.
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Alexandre O’Neil.

JEAN-JACQUES ANNAUD
O realizador francês conversou com a METROPOLIS sobre o seu último filme, «Notre-Dame em
Chamas», e a sua bela carreira de cineasta.
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CINEMA EM CASA

OS HOLOGRAMAS E A PROMOÇÃO
DE UM BLOCKBUSTER

CINETENDINHA

RUI PEDRO TENDINHA

O caso do lançamento
nacional de Top GunMaverick,
de
Joseph
Kosinsky, não deixa de ser
um caso interessante de
marketing.
A sua distribuidora, a NOS,
consciente que este é um objeto que só faz sentido
ser visto nas salas, abriu os cordões à bolsa e fez
algumas inovações. A maior delas uma sessão
especial com alguns vips e seguida de uma
apresentação via holograma do realizador. Uma
apresentação com qualidade técnica e um aparato
que deixou alguns de boca aberta. Kosinsky não
falou mais de 15 minutos e não ligou à imprensa
escrita, mas a encenação da coisa fez com que tudo
isto tivesse alguma pompa ou não estivesse por
exemplo Vasco Palmeirim como host.

Por muito que esta apresentação seja óptima
para a divulgação do blockbuster em si, os
jornalistas presentes também sentiram que
este esforço tecnológico foi essencialmente para
promover o 5G da própria NOS, marca que está
no negócio do cinema e da venda de telemóveis,
claro.
Quanto ao filme, que é um dos acontecimentos
em Cannes, apenas a sensação que Hollywood
afinal ainda sabe fazer blockbusters físicos e sem
tanta marca digital.
«Top Gun -Maverick» é um reatar com os
prazeres da nostalgia mais pura. De repente,
a música de Lady Gaga, os óculos escuros dos
pilotos e o casaco de cabedal de Tom Cruise são
uma boa viagem sentimental aos anos 80. E
estamos bem com isso...
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E O JEITO QUE DAVA AGORA
UM HIATUS?

CINÉDOQUE
SARA QUELHAS

Durante os meus tempos de
universitária – altura em que
comecei a ver séries de forma
assídua – os meses de verão
eram sinónimo de maratonas
de séries. Nem sempre era
fácil acompanhar a cadência
semanal de episódios, pelo
que o tradicional hiatus, momento de interrupção
da generalidade das séries antes da nova temporada
de setembro, era ideal para colocar tudo em dia.
No entanto, desde que os streamings desafiaram
totalmente o calendário dos seriólicos, já nem faz
sentido falar em peak season. Estamos sempre em
“época alta”: estão sempre a sair coisas novas – e,
“pior”, muitas delas com qualidade.
Da mesma forma que o paradigma televisivo foi
alterado, também a lógica de lançamento deixou
de ser linear. Serviços como a Netflix lançam
frequentemente temporadas completas, pelo que
ou fazemos maratona porque não conseguimos
parar (“só mais um, só mais um”) ou somos
spoilados e arriscamo-nos a perder a vontade
de ver. É que entre redes sociais e conversas com
amigos, a probabilidade de sabermos o que acontece
é elevada. Além disso, dedicar muito tempo a uma
só série pode resultar no atraso de três ou quatro.
Sem um período para acertar as contas com os
episódios, por vezes há séries que ficam, por tempo
indeterminado, na gaveta. Algumas para sempre.

8
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Algo impensável para mim há 10 anos: desistir de
uma série. Mesmo que a qualidade decrescesse de
forma considerável, tinha de saber o que acontecia
a seguir – já tinha uma relação com aquelas
personagens… Isto até ficar ocupada com a vida
adulta e, qual seleção natural, ter de prescindir de
umas séries em prol de outras.
O mercado televisivo está de tal forma lotado
que é muito difícil conseguir acompanhar todos
os serviços de streaming. Que mais não seja pelo
preço que representaria mensalmente assinar, pelo
menos, os principais. É certo que dividir contas com
amigos e familiares é uma estratégia recorrente,
mas a vontade das empresas em detetar estes
casos (que algumas consideram “ilegais”) promete
forçar, uma vez mais, a audiência a fazer escolhas.
Mesmo quem finta a legalidade para acompanhar
todas as séries que quer ver tem uma dificuldade
em comum com os restantes: o tempo. É que este
não estica, e conciliar uma rotina profissional e
pessoal com as nossas séries favoritas obriga a
uma ginástica complexa. E, se a pandemia “ajudou”
(pelo tempo despendido em casa), o regresso à
normalidade já veio tramar a organização toda
outra vez.
E se os streamings perdessem a mania de lançar
coisas boas no verão? É que nem em agosto nos dão
descanso: vem aí o primeiro spin-off de «A Guerra
dos Tronos»!

BD EM CARNE VIVA

A COLUNA BRASILEIRA
RODRIGO FONSECA

Usa-se o substantivo «The
Awakener»,
nos
EUA,
como tradução para «O
Doutrinador», BD com código
postal no Rio de Janeiro que
ganhou vida nos cinemas, em
2018, e, hoje, corre espaços
audiovisuais e redes sociais de
territórios anglófilos. E, por onde passa, faz sucesso.
Espetáculo pop como há tempos não se via na
América Latina, «O Doutrinador» é o maior
acerto do cinema brasileiro em duas frentes: 1) a
transposição da banda desenhada nacional adulta
para as telas; 2) a consolidação de uma estética
local sólida no diálogo com a cartilha universal dos
filmes de ação. A trama é simples: agente classe A
de uma força policial de elite, Miguel Montesanti
(encarando com maestria por Kiko Pissolato) se
vê nas raias do inferno ao perder sua filha, morta
num hospital público sem recursos, e resolve que é
hora de fazer os corruptos sangrarem, assim como
a menina sangrou. O heroísmo não tem lugar em
seus atos: só o desespero, desenhado na tela em
meio a sequências de ação exuberantes, mas que
não diluem o ónus reflexivo do argumento, em
especial quando Eduardo Moscovis está em cena
como bandido de colarinho branco.

entre tudo o que já se viu em cartaz, o trabalho
do cineasta Gustavo Bonafé (em esquema de
codireção com Fábio Mendonça) é o que mais
e melhor se aprofunda nas camadas morais e
antropológicas do género. A partir do anti-herói
das BDs criado por Luciano Cunha, ele cria uma
trágica (e tecnicamente exuberante) alegoria
sobre o alarmismo da nossa sociedade, diante da
ilegalidade. Não há fins que justifiquem os meios do
mascarado, mas a sua opção em matar ganha, no
grande ecrã, uma dimensão crítica de debate sobre
desgovernos e crises simbólicas. Estamos diante de
uma radiografia moral de um Brasil fictício, ainda
que próximo com o do mundo real, onde não se
falam em partidos, nem em políticos específicos da
Brasília de carne e osso. A vilã aqui é a corrupção
em si, retratada como deformação da genealogia da
moral brasileira.
Um esquadrão de argumentistas - incluindo nas
suas fileiras o próprio Luciano Cunha e Gabriel
Wainer, os idealizadores do projeto, ao lado de
Mirna Nogueira, L.G. Bayão, Rodrigo Lages,
Guilherme Siman e Denis Nielsen – encontrou uma
forma narrativa que faz jus à tradição dos filmes
sobre justiça popular com Chuck Norris, Charles
Bronson e outras lendas dos thrillers urbanos.

Há tempos, cineastas nacionais investem no
filão, como se viu em «Federal» (2010), de Erik de
Castro; «Operações especiais», de Tomas Portella:
e «A Divisão», de Vicente Amorim. No entanto,
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"THEY ALL LAUGHED" … E NO FINAL
TODOS SE GARGALHARAM …
OZU DE JADE
HUGO GOMES

Começo por dizer, que existe
um sabor especial em fracassos,
uma “beleza triste” como diria
Fernando Lopes aludindo à
derrota como o apogeu poético.
E sentimos isso com «They All
Laughed» (por cá com o título
«Romance em Nova Iorque»,
de 1981), a aposta de Peter
Bogdanovich que se revelou num colossal falhanço,
e quem sabe, o filme-responsável pela “travessia do
deserto” que este vivenciou até ao final dos seus
dias. Essa tal beleza acinzentada encontra-se nas
mais diferentes esquinas e becos desta Nova Iorque
em estado de graça, movimentada e energética
até nas suas “altas horas”, dando razões para o seu
cognome de “Cidade que Não Dorme”. A primeira
está em Audrey Hepburn, misteriosa mulher em
passagem nesta “selva de asfalto”, cujo marido, em
plena viagem de negócios, contrata uma agência de
detetives privados (e pouco ortodoxos) para certificar
que a sua esposa não cede a tentações durante a sua
ausência. Para o papel de “guardião” está um Ben
Gazzara sedutor, mesmo sob contrato, transformase ele no objeto de desejo desta mulher. Ambos,
personagens e atores, se distanciam do enredo geral,
quase indiferentes para com a restante trama. E não
é por menos, os dois representam uma Hollywood
desejável para Bogdanovich - a Velha Hollywood que
involuntariamente ajudou a “enterrar”. Este seria o
último grande papel de Hepburn (posteriormente
seria condenada a pequenas aparições ou produções
televisivas, entendendo que o tempo não é carinhoso
para com as suas velhas estrelas). A química, e
mística, que os dois atores fumegam é pesar para
uma eventual despedida, para o espectador, tal vira

um adeus ao “clássico” enquanto pura definição para
nos relembrar – este universo já não existe mais,
as aproximações não passam disso, aproximações.
A segunda derrota adquire contornos trágicos, um
hediondo crime sucede a pouco tempo da estreia.
Dorothy Stratten, ex-Playmate, aqui com o seu único
papel no cinema (uma mudança de carreira pensara
ela), e de caminho bem descrito, nem que seja pela
conquista da câmara e do coração de Bogdanovich (as
duas conquistas perfeitamente consolidam num só).
Em parte, Bogdanovich concentrou em atribuir ao
personagem de John Ritter o seu espírito, e a paixão
espontânea deste homem, encarregue de “segui-la”,
e da mulher que seria a sua “presa”, ostenta-se como
um íntimo espelho das emoções que o realizador
não conseguiria tornar públicas. Stratten foi
brutalmente assassinada pelo marido (que suicida
de seguida), conduzindo a 20th Century Fox a um
dilema quanto à distribuição do filme. Bogdanovich
acabaria por distribuir o filme por meios próprios,
e apesar do esforço hercúleo não viu retorno algum.
O desastre esteve na bilheteira, refletindo o resto da
sua carreira. São derrotas, e não poucas, aquelas que
perseguem o filme e que nem mesmo aquele final
ingénuo e anti-climático consegue “apagar”. Como
o título indica, no final todos se riram, porque rir,
mesmo que passageiro, não deixa transparecer o
pior.
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A LENDA DE BETTER CALL SAUL
E BREAKING BAD
CULT CORNER
MARCO OLIVEIRA

Chamar a «Better Call
Saul» [«BCS»] um spin-off
de «Breaking Bad» [«BB»] é
muito redutor. Vê-las como
duas séries distintas também
não ajuda. E embarcar na
discussão sobre qual das duas
é melhor é um acto infrutífero
e nada abonatório para
qualquer uma delas. Quem é da opinião que «BB» é
melhor que «BCS» está certo. Quem é da opinião que
«BCS» é melhor que «BB» também está certo. Não
há uma resposta errada. Ambas estão correctas. É
como o Gato de Schrödinger. Enquanto o gato estiver
fechado na caixa, o paradoxo determina que há uma
sobreposição de estados e o coitado do animal está
simultaneamente vivo e morto. Mas claro, depois
entra o observador que abre a caixa e estraga a
experiência.
Mecânica quântica à parte — mas reiterando que
ambas as opiniões estão correctas —, há uma forma
simples de resolver o paradoxo: rejeitar a dicotomia
que alimenta a dita discussão e aceitar que «BCS» e
«BB» são apenas uma única obra: um díptico. Isto,
claro, sem negar a identidade própria de cada um dos
painéis. «BCS» e «BB» são diferentes. Mas também
são a mesma coisa. Com a vantagem de o todo ser
muito maior e melhor que as partes. A existência de
uma engrandece a existência da outra. É uma relação
simbiótica muito rara e que deve ser apreciada e não
questionada. Ao dia de hoje, a poucos episódios do
final (que também não é um final) de «BCS», é seguro
dizer que é indiferente, para quem vive noutro
planeta, qual das duas séries deve ver primeiro.
Porque é apenas uma série.

Há outra forma de dizer o mesmo: George Lucas
começou a contar o que se passava numa galáxia
muito muito distante a meio da história. Vince
Gilligan e Peter Gould, ainda que inadvertidamente,
fizeram a mesma escolha narrativa. Para quem
esteve presente na estreia do primeiro episódio
de «BD» não teve escolha na forma de seguir a
narrativa. Quem só agora viu a luz, goza ainda do
privilégio de começar por onde quiser e sem qualquer
prejuízo. Os fãs de George Lucas não podem dizer o
mesmo. É uma dádiva. E se DVDs e Blu-Rays ainda
existissem, seria de esperar uma edição especial da
saga completa, contemplando as seis temporadas de
«BCS» e as cinco temporadas de «BB».
Uma última reflexão sobre um outro conceito
narrativo, também recorrente quando se discute
este tema. Não é invulgar em ficção cruzarem-se
personagens de universos distintos no contexto
de uma única história, qualquer que seja o meio
(cinema, televisão, literatura e afins). É um conceito
conhecido como crossover. No entanto, regra geral, é
aplicado de forma minimalista, muitas vezes simples
cameos, que surgem apenas como curiosidades. Um
raro exemplo em contrário, em que o crossover é
muito mais orgânico, pode encontrar-se na sétima
temporada de «Curb Your Enthusiasm», onde Larry
David e Jerry Seinfeld se reencontram para recriar
o (novo) final de «Seinfeld». O universo ficcional é o
mesmo. Apenas muda a linha temporal. O mesmo
está bem patente e presente no díptico «BCS» e «BB».
E quem diz díptico, também diz tríptico. Porque,
havendo justiça, Gus Fring merecia ter a sua
história contada em pormenor na série «Los Pollos
Hermanos».
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top
gun
M A V E R I C K
Tom Cruise volta a interpretar
um dos seus personagens mais
icónicos, no regresso de Top
Gun aos cinemas. Acrobacias,
alta velocidade e atores postos
à prova como nunca são
alguns dos ingredientes de
«Top Gun: Maverick». Neste
especial da METROPOLIS,
conheça mais detalhes sobre
uma
das
sequelas
mais
aguardadas dos últimos anos.
TATIANA HENRIQUES

E SPECIA L TO P GUN MAVE RI CK

HISTÓRIA
Pete “Maverick” Mitchell (Tom
Cruise) está de volta. Após mais
de trinta anos ao serviço da
Marinha, Maverick tem um novo
desafio em mãos: treinar um
grupo de novos recrutas para
uma missão especializada e
particularmente arriscada. Entre
os novos elementos, o piloto
encontra Bradley Bradshaw
(Miles Teller), mais conhecido
por “Rooster”, o filho de Goose,
o amigo de Maverick que faleceu
no primeiro filme.
Por isso, esta não é uma missão
como as outras. Desta vez, o
piloto terá de se confrontar com
os seus medos mais profundos.

O NOVO VOO DE TOP GUN
«Top Gun - Ases Indomáveis»
(1986) é um dos filmes mais
relevantes da década de
1980, marcando gerações e
que, ainda hoje, é recordado
por muitos. A obra foi um
grande sucesso na época e
recebeu quatro nomeações
para os Óscares, vencendo na
categoria de Melhor Canção
Original. Maverick é um dos
personagens mais icónicos
da longa e muito famosa carreira de Tom Cruise. Por tudo

isto, a sequela era, há bastante
tempo, pedida por muitos fãs.
Mas, só agora, 36 anos depois,
Maverick volta a voar. E, claro,
em grande estilo.
Cruise, que regressa como ator e
produtor, conta que demorou até
tomar a decisão de voltar: “Não
estava preparado para fazer uma
sequela até termos uma história
especial digna disso e até a tecnologia evoluir para nos permitir
aprofundar a experiência de um

FOTOS © 2022 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

piloto de caça”. A história de que
Cruise fala tem uma base muito emocional. Ora, «Top Gun:
Maverick» alicerça-se nas consequências de um dos momentos
dramáticos do primeiro filme:
a morte de Goose (Anthony Edwards), o melhor amigo de Maverick, que perdeu a vida durante
uma ejeção que correu mal,
levando a que Maverick carregasse um enorme sentimento
de culpa. A nova obra aborda a
relação entre o piloto agora vet-

erano e o jovem Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, o filho de Goose,
interpretado por Miles Teller.
Cruise revelou que a morte de
Goose fez sempre parte do guião
do primeiro filme e percebeu
também que este seria um elemento essencial para a história
da sequela. A nova obra aborda,
ainda, os avanços tecnológicos
na aviação, como os aviões de
combate não tripulados, para
que seja “uma evolução”, salienta Cruise.
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A NECESSIDADE DE VELOCIDADE

Don Simpson e Jerry Bruckheimer chegaram à ideia para o
primeiro filme após lerem um artigo de uma revista, em maio de
1983, que falava sobre uma equipa F-14 que tinha aulas na escola
TOPGUN.
O artigo foi escrito por Ehud Yonay
e ilustrado por fotografias de um
antigo instrutor TOPGUN, Chuck
“Heater” Heatley.

Tom Cruise foi sempre a primeira
opção para o papel principal, mas
ainda demorou até que o ator aceitasse. Os produtores conseguiram
que Cruise fizesse um voo com
os Blue Angels, na primeira vez
em que o ator se deparou com as
forças G. “Podes ler sobre a força
G, mas não a compreendes até a
sentires”, assinala Cruise. O ator
adorou a experiência e embarcou,
finalmente, na aventura, não sem

antes garantir que iria voar num
F-14.
“O primeiro filme acabou por mudar uma geração. Portanto, é empolgante voltar a entrar naqueles
jatos”, afirma Jerry Bruckheimer. Tony Scott assinou o primeiro
filme e é agora Joseph Kosinski,
que já havia colaborado com Cruise
em «Esquecido» (2013), a assumir a realização, após o falecimento

de Scott. Para o novo realizador,
“«Top Gun - Ases Indomáveis» é
um drama embrulhado num filme
de ação e eu queria continuar essa
ideia. O mais importante para mim
foi a coluna vertebral emocional
deste filme: a história de Maverick a reconectar-se com o filho do
Goose e ver essa relação, que tem
sido fraturada ao longo do tempo,
juntar-se”. “Mas foi também sobre
onde encontramos Maverick 35

anos mais tarde. Fiquei intrigado
com a ideia de ele estar nas franjas
exteriores da Marinha, no mundo
experimental, a testar aviões que as
pessoas não percebem que existem.
Gostei da noção de encontrar Maverick no exterior e depois chamá-lo
de volta ao TOPGUN e ter de confrontar e reencontrar-se com personagens do filme original. Pareceu-me a forma correcta de voltar a
este mundo”, afirma.
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CGI? NÃO, OBRIGADO
Para regressar ao universo de Top
Gun, Tom Cruise tinha uma exigência sine qua non: evitar, ao máximo,
os efeitos especiais.
“As pessoas tinham pedido uma
sequela durante décadas. Décadas.
E o que eu disse ao estúdio desde o
início foi: 'Se alguma vez vou fazer
isto, é para filmarmos tudo praticamente. Eu estou nesse F/A-18, ponto final’”, recorda Cruise. Assim, o
ator regressou em 2018 a Miramar,
a base militar onde grande parte
do primeiro filme tinha sido filma-

da na primavera de 1985. Cruise
submeteu-se a um teste completo
ASTC (Aviation Survival Training
Curriculum), para se poder qualificar para as exigentes sequências
de voo nos F/A-18s da Marinha
dos EUA. Com isto, o ator pretendia levar o público a sentir, o mais
possível, o que é estar dentro de
um F-18.

para serem capazes de voar e representar em F/A-18 reais. E, para
isso, falámos com os maiores
pilotos de caça do mundo [da
Marinha dos EUA] e ensinámo-los
sobre filmes - o piloto e o ator tiveram de trabalhar em equipa.
Esta é a sofisticação das sequências aéreas. Nunca ninguém fez
isto”, destaca.

“O que conseguimos com as sequências aéreas é genuinamente
algo que as pessoas nunca terão
visto antes. Treinámos atores

Aquando do primeiro filme, vários atores voaram, mas apenas foi
possível aproveitar algumas das
cenas de Tom Cruise. Isto porque

BOOTCAMP POR TOM CRUISE
os atores não tinham a devida
preparação para voar e não conseguiam aguentar as exigências
físicas. Bruckheimer revela que
“desta vez, graças ao Tom, todos
os atores de «Top Gun: Maverick»
ficaram habituados aos princípios
e mecânicas de voar e das forças
G, por causa do treino que tiveram durante meses antes das filmagens. Ao contrário do primeiro
filme, os nossos atores estão mesmo nos cockpits dos F-18 a voar,
representar e a dizer as suas falas
do diálogo”.

Não é novidade que Tom Cruise
gosta de testar os seus limites. O
seu empenho no treino e em acrobacias de cortar o fôlego têm vindo
a impressionar, sobretudo quando
se trata da saga Missão Impossível.
Tudo para entreter, o mais possível,
o público. E «Top Gun: Maverick»
não é uma exceção na carreira do
ator - bem pelo contrário.
O ator pôs à prova os seus dotes
como piloto e filmou as suas cenas
nos F-18, mas também fez com
que os restantes atores estivessem

igualmente preparados a enfrentar os desafios da aviação. “Desenvolvi um programa completo para
os atores e de como poderíamos
colocá-los nos F/A-18. Tive de os
ensinar a voar, de os ensinar a lidar
com as forças G. Tinha de os pôr
confiantes no avião”, explica Cruise.
“Fomos todos mini Toms a fazer
este filme”, conta Miles Teller. “Vou
chamar-lhe apenas 'Boot Camp Tom
Cruise'. Ficámos em grande forma.
Para as acrobacias e coisas que o
Tom faz nos filmes, é normalmente
um tipo de treino muito específico.
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Não se vai apenas para o ginásio levantar alguns pesos. Fizemos treino de voo durante três meses, antes
de começarmos a filmar”.
A equipa de «Top Gun: Maverick»
trabalhou de forma próxima com a
Marinha e com a escola TOPGUN,
sobretudo Cruise, o Diretor de Fotografia Claudio Miranda e o realizador Joseph Kosinski. “Iniciei-os num
avião monomotor, para desenvolver
a sua perceção espacial dentro da aeronave. Depois, passaram para o L39
e fizeram acrobacias aéreas, para entenderem o que se sente num jato”,
revela Cruise. Além disso, os atores
passaram por um “exigente programa subaquático”, porque, “a Marinha
diz que, nos ejetarmos, temos de conseguir sobreviver na água”.

As forças G foram um dos principais motivos para que as cenas fossem filmadas de uma forma real.
A razão é simples: a intensidade e
impacto no corpo humano são demasiado elevadas.
Cruise diz que “a visão fecha-se e
empurra o sangue até às pernas.
Tem de se treinar para não entrar
em algo chamado G-LOC, onde se
fica inconsciente. Tem de se construir essa tolerância para que se
possa realmente manter os níveis
de força G e ser capaz de voar. Queria que o público visse e experimentasse o efeito das forças G. Não se
pode distorcer [artificialmente] um
rosto daquela forma”.
O empenho da equipa foi alto, sendo particularmente impulsionado

por Tom Cruise. No final de um dos
treinos mais intensivos de sempre
para um filme, o ator e produtor
mostra-se satisfeito com o resultado: “Estou tão orgulhoso do que estas pessoas conseguiram. É preciso
pensar que, se eles voarem durante
45 minutos, eu tenho apenas 20
minutos com o ator. Tinham todos
feito outros filmes, mas não tinham
feito nada como isto antes. Tive de
lhes mostrar a montagem porque
eles tinham de compreender as filmagens que eu precisava. Porque
eles não têm um realizador lá em
cima. Ninguém está a falar com
eles. Tinham as suas falas escritas
num pedaço de papel e havia tantas
coisas que tinham de fazer lá em
cima. Tiveram de trabalhar com o
piloto, compreender a iluminação”.

BANDA-SONORA
“Take My Breath Away", da autoria
de Giorgio Moroder e Tom Whitlock, é uma das músicas mais marcantes da década de 1980 e até da
História do Cinema. A canção interpretada pela banda Berlin foi um
marco e venceu o Óscar de Melhor
Canção Original. Por isso, a fasquia
está alta quanto à próxima proposta musical que advém de «Top Gun:
Maverick».
A escolha passa por uma das

grandes estrelas mundiais da atualidade, tanto no mundo da música,
como do cinema. Falamos de Lady
Gaga, que já venceu o Óscar de Melhor Canção Original por “Shallow”,
música principal de «Assim Nasce
Uma Estrela» (2018), obra pela qual
também foi nomeada na categoria
de Melhor Atriz Principal. A nova
música chama-se “Hold My Hand” e
foi escrita pela própria, juntamente
com BloodPop.

Tom Cruise não poupa elogios à artista: “Gaga é simplesmente genial.
Que poder. Tive a sorte de a ter visto atuar ao vivo. Soubemos nessa
altura que este era o fim do nosso
filme. Inspirou a edição e o tom. Estava mesmo em sintonia com o que
precisávamos. Há momentos em
que se ouve uma canção num filme
pela primeira vez e que se sabe imediatamente: 'É isto!’ Este foi um
desses momentos”.
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MAVERICK
Quando pensamos em estrelas
de cinema, Tom Cruise é um dos
nomes que mais frequentemente
surgirão. O ator norte-americano tem uma carreira longeva no
Cinema e recheada de papéis marcantes. Começou o seu percurso
com uma pequena participação na
obra «Um Amor Infinito» (1981) e
não demorou muito para alcançar
a fama a nível mundial. Para tal,
muito contribuiu «Top Gun - Ases
Indomáveis» (1986), mas também
«Encontro de Irmãos» (1988), «Nascido a 4 de Julho» (1989), «Entrevista com o Vampiro» (1994), «Jerry Maguire» (1996), «Magnolia»
(1999) ou «Valquíria» (2008). Cruise
tem uma carreira diversificada, pas-

sando pelo drama, mas também
pela comédia, como é o caso do seu
inesquecível cameo em «Tempestade Tropical» (2008). E, claro, pelo
meio, tornou-se numa estrela de
ação sem igual, sendo protagonista
de uma das sagas mais marcantes
do Cinema: Missão Impossível.
O seu trabalho como ator foi já
reconhecido diversas vezes, contando, por exemplo, com três nomeações aos Óscares. Além disso, há
vários anos que tem mostrado cada
vez um maior empenho enquanto produtor, através de exigência e
dedicação a cada obra. Tom Cruise
considera que todos os filmes que
escolheu ao longo da sua carreira fo-

ram “um desenvolvimento” na sua
educação. Por isso, teve reuniões
com alguns dos principais nomes do
Cinema, como Martin Scorsese ou
Francis Ford Coppola. O ator cruzou-se também com Sydney Pollack
- viriam a colaborar no filme A Firma (1993) -, realizador com quem
partilhou a paixão pela aviação. Na
verdade, foi Pollack quem impulsionou Cruise a fazer as aulas para
se tornar piloto.
Tom Cruise e Maverick têm algumas
características em comum: ambos
testam, em permanência, os seus
próprios limites, bem como os da
sua profissão. Aliás, está já em marcha um projeto que levará o ator ao

Espaço para um novo filme. Quando
revemos Maverick nesta sequela,
encontramos o personagem na sua
casa habitual. “Era muito importante para nós que o Maverick ainda
estivesse na Marinha. A Marinha é
realmente a única coisa que ele alguma vez conheceu. A Marinha é
a sua família”, refere Christopher
McQuarrie, um dos argumentistas
de «Top Gun: Maverick», com quem
Cruise também já colaborou em
vários filmes como «No Limite do
Amanhã» (2014).

ser o Maverick”, conta o ator. “Mas
é possível ver a transição a que ele
está sujeito. A pressão de perder o
seu melhor amigo, a responsabilidade que sente por isso e a forma
como carregou isso consigo - e como
esse incidente mudou para sempre
tanto a sua vida como a de Rooster.
O Maverick ama o Rooster como um
filho”. “Este filme é sobre a família
e é sobre a amizade e o sacrifício. É
sobre a redenção e o custo dos erros”, acrescentou.

“Interpretar Maverick novamente,
numa fase diferente da sua vida,
tem sido para mim uma experiência incrível. O Maverick continua a
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ROOSTER
O ator norte-americano Miles Teller
ainda é jovem, mas já tem uma carreira preenchida. Os primeiros passos na representação foram dados
na curta-metragem «Moonlighters»
(2004) e começou a destacar-se
em obras como «O Outro Lado
do Coração» (2010), mas foi com
«Whiplash - Nos Limites» (2014)
que conquistou verdadeiro reconhecimento. O ator foi o protagonista do filme de Damien Chazelle que
viria a vencer a três Óscares e a sua
interpretação foi particularmente
elogiada.
Entre o cinema independente,
com filmes mais intimistas e de

maior pendor dramático, Teller
arriscou-se também nos filmes de
ação, como «Divergente» (2014) e
«Quarteto Fantástico» (2015), uma
adaptação que não correspondeu
às expectativas. Além do Cinema,
participou na série «Too Old to Die
Young» (2019) e é um dos protagonistas de «The Offer», sobre os
bastidores do filme «O Padrinho»
(1972).
Teller está, portanto, bastante habituado a desafios e «Top Gun: Maverick» é um dos maiores até agora.
Na obra, o ator é um dos principais
elementos da narrativa, ao interpretar o papel de Rooster. “O Maver-

ick continua a dizer ao Rooster que
precisa de confiar nos seus instintos. Esquece o livro, confia nos teus
instintos, acredita em ti próprio”,
conta. “O Rooster foi moldado pela
morte do pai. Agora, vai descobrir
quem realmente é”. O realizador
explica que “o que Rooster tem que
o torna diferente dos outros pilotos é que ele é um pouco mais conservador na forma como voa, o que
é compreensível dado que o seu pai
foi morto num acidente num F-14.
Mas esse resquício de cautela pode
ser uma fraqueza em combate. Por
vezes, é preciso ser mais agressivo
para sobreviver. Isso é algo que o
Maverick está a tentar fazer com

que ele compreenda”.
Além da carga emocional, a parte prática exigiu bastante do ator.
Miles Teller tem uma forte ligação
com o exército e já interpretou
militares, como no filme «Marcas
de Guerra» (2017), algo que o ator
diz encarar com uma “especial seriedade”. “Não há ecrã verde num
filme Top Gun. Cada cena e cada
acrobacia foram o resultado do trabalho, do suor, que todos nós lhe
dedicámos”, assinala. “Antes de filmarmos, fazíamos um briefing como
os militares fazem, abordando cada
movimento e acrobacia muito especificamente - qual vai ser a altitude,

qual vai ser a velocidade”. Além das
cenas de voo, Teller teve lições de piano durante sete semanas para poder filmar uma cena num bar.
Sobre trabalhar com Tom Cruise,
Teller é perentório: “Todos conhecem a lenda e é tudo legítimo.
Ele eleva toda a gente à sua volta.
Está tão ligado aos detalhes que não
só conhece cada elemento do seu
trabalho, mas também sabe o que
se passa em todos os departamentos, desde os adereços até ao guarda-roupa. É uma máquina”. Cruise
devolve o elogio: “Ele sabia como
interpretar o personagem. O Miles
entrou no set e tinha o bigode, a

camisa havaiana, o cabelo... Estava
sempre a dizer-lhe: ‘És o filho do
Goose, és o filho do Anthony [Edwards] e da Meg [Ryan]’. E ele conseguiu, é um ator brilhante”. Teller
destaca também o legado desta
história: “Penso que não seria possível recriar o que fizemos sem todos os voos práticos. Espera-se ser
parte de algo que dure para sempre
e penso que talvez tenhamos feito
isso. É divertido, emocional e de
alta intensidade. Há muito coração
na história”.
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HANGMAN
A escolha para interpretar Rooster
recaiu em Miles Teller, mas Glen
Powell estava também na luta para
conseguir o papel. Quando tal não
funcionou, Cruise sugeriu que Powell desse vida a outro piloto, Hangman, mas o ator não mostrou muito entusiasmo no início, levando a
uma conversa que marcou o jovem
ator. Cruise conta que disse a Glen:
“‘’Tens de compreender quem são
as pessoas envolvidas, que tipo de
filmes pretendes fazer e que tipo de
filme é este - e ver se queres fazer
parte dele. Vamos arranjar-te um
grande papel e vai ser feito à tua
medida. É isso que nós fazemos.
Nunca escolhi um papel porque
pensei: ‘É um grande personagem’.
Escolhi um papel porque queria o
filme’”.
Glen Powell, que participou em
filmes como «Elementos Secretos»
(2016) ou «Guernsey - A Sociedade

Literária da Tarte de Casca de Batata» (2018), tem uma relação pessoal
com esta história, como o próprio
revela: “Top Gun é a razão pela qual
me tornei um ator. Vi o Top Gun
pela primeira vez quando tinha 10
anos de idade, com o meu pai, em
VHS. Sinto que, para a maioria dos
pais e filhos, é uma espécie de rito
de passagem”, sendo que foi depois
de ver o filme que pediu ao pai para
começar a frequentar aulas de representação. Por isso, fazer parte do
elenco de «Top Gun: Maverick» é
algo particularmente especial, que
o ator descreve como semelhante
com o que acontece em «O Último
Grande Herói» (1993), “quando o
miúdo entra literalmente no filme
que sempre quis fazer”.

PENNY BENJAMIN
O novo interesse romântico de
Maverick é Penny Benjamin, personagem referida em «Top Gun
- Ases Indomáveis» e que agora
ganha mais destaque. Penny é uma
mãe solteira e dona do The Hard
Deck, onde se encontram os pilotos
de Top Gun.
Jennifer Connelly, vencedora do
Óscar de Melhor Atriz Secundária
por «Uma Mente Brilhante» (2001),
interpreta a personagem e define-a
como sendo “brilhante, independente e feliz”. “Uma marinheira de
elite, adora correr e adora o mar,
mas encontrou âncora na sua comunidade e na sua família. A Penny e o Maverick tiveram um breve
romance quando eram jovens e
reacenderam a relação algumas
vezes ao longo dos anos. Embora
as coisas acabem sempre de forma
bastante amigável, já tiveram sepa-

rações suficientes, pelo que ela está
determinada a não se envolver novamente. Mas, temos a sensação de
que, pela primeira vez, eles podem
finalmente ter reaparecido na vida
um do outro no momento certo”,
revela Connelly. “É evidente que
têm alguns assuntos por resolver
entre eles e ela fala sobre isso com
humor e divertida. Sinto que é positiva e está a caminhar para a felicidade”, assinala. Tal como Teller, a
atriz volta a colaborar com Kosinski, após terem trabalhado juntos
em «Só Para Bravos» (2017).
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Jerry Bruckheimer elogiou o
seu desempenho neste filme.
Houve algum momento em
particular em que achaste o
tom certo para a personagem,
o Rooster?
Miles Teller: Talvez quando me
puseram uma camisa havaiana?
[Risos] Não sei... foi muito útil
que o meu personagem, Bradley,
quando o primeiro filme saiu,
fosse apenas uma criança. E agora,
claro, vais vê-lo, mais de 30 anos
depois, por isso havia muitos
espaços em branco para preencher.
Senti que tinha muito espaço para
a composição do personagem.
O “Goose” era e ainda é uma
personagem tão amada e sinto-me
privilegiado por perpetuar o nome
Bradshaw com o nosso filme.

Mencionas como um
personagem “Goose” era
amado no filme original. Como
era a pressão para ti, fazer de
filho de alguém tão adorado?
Miles Teller: Estava
entusiasmado. Acho que as
expectativas elevadas mantêm
todos verdadeiros e no ponto
adequado com a preparação
e execução. Tínhamos tantas
peças integrais do primeiro
filme na nossa equipa. Tivemos
Jerry Bruckheimer, Tom Cruise,
tivemos Val Kilmer, e havia
outras pessoas nos bastidores que
também tinham trabalhado no
primeiro filme, o que foi realmente
benéfico. Não sentes que tens de
fazer muito sozinho quando tens a
equipa que tínhamos. Fique no seu

personagem e confie na equipa.
Já trabalhou com Joe Kosinski
antes. Como é que ele escolheu
este filme para ti?
Miles Teller: Sim, o Joe está a
manter-me empregado, adoro!
[Risos] Se o Joe me liga sobre
alguma coisa, para quase tudo,
tem toda a minha atenção. Mas
olha, nisto, ele certamente não
teve que pressionar muito para
despertar o meu interesse!
Estávamos a fazer imprensa para
[a colaboração anterior] «Only
The Brave», na verdade, e ele
despertou-me um pouco. Disse que
tinha falado com o Tom [Cruise]
sobre isso. Isto é fantástico. Estar
na órbita do Tom de alguma forma
foi muito lisonjeiro para mim.

Tenho o maior respeito pelo Tom.
Conhecê-lo pessoalmente foi um
dos momentos altos, não só da
minha carreira, mas da minha
vida. É uma pessoa incrível. Mas,
dito isto, o guião ainda tem de
estar sempre lá para mim. E acho
que este guião é muito, muito
interessante. Pensei que havia
muito para jogar. Aquele enredo,
entre Rooster e Maverick, como
tudo se desenrola é fascinante.
Olha para o primeiro filme e
pergunta qual seria a relação do
Maverick com o filho do Goose. E
agora, o Maverick tem de treinálo, assim como os outros pilotos.
Há muita coisa que aconteceu
antes deste filme começar. Mas
também, o que é ótimo é que as
pessoas estão tão familiarizadas

com o primeiro filme que não tens
de lhes lembrar muito das coisas
que precisam de saber. O “Goose”
ainda permanece muito vivo, sabe?
É justo dizer que o Tom tem
dois papéis neste filme? Na
história, ele é o teu professor,
Maverick, mas nos bastidores
ele ajudou também nas aulas de
voo, certo?
Miles Teller: Absolutamente.
E foi certamente a preparação
mais dinâmica e multifacetada
que já tive de fazer para um
filme. Havia tantos regulamentos
e testes que tivemos de ser
submetidos, da Marinha, só para
podermos entrar nestes jatos.
Para mim, pessoalmente, estava
tão entusiasmado por ver em
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primeira mão o quanto o Tom tem
de treinar para estes filmes que ele
faz. Todas as diferentes acrobacias
e ferramentas de filmagem que ele
tem conhece! É impressionante e
inspirador. E o Tom basicamente
pôs-nos a todos num mini campo
de instrução dele. Foi longo e
difícil, mas estávamos todos
juntos nisto. Não há nada que te
prepare para entrar num jato a não
ser fazer as horas de voo e treino
de acrobacia.
E depois, claro, para além de
tudo, tens de conseguir fazer
uma cena enquanto voas. Quão
fisicamente e emocionalmente
exigente é tudo isso?
Miles Teller: Eu sei! Quer dizer,
apareces no estúdio, depois
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fazes a reunião durante uma
hora a uma hora e meia. E é tudo
super- técnico. Estes pilotos,
estes homens e mulheres são
os melhores do mundo. Como
podem estar nestes jatos que vão
a 500 km/h e estão a puxar “sete
Gs”, mas também mantêm esse
aspeto incrivelmente técnico,
sinceramente não sei como o
fazem. Tenho muito respeito por
eles. Para nós, voar e filmar ao
mesmo tempo, foi um desafio.
Um enorme desafio! Às vezes,
ias lá acima e depois voltavas a
ver as filmagens e apercebias-te:
'Meu Deus, a minha correia está
pendurada, e isso não combina
(com o outro plano) ou que a
iluminação está errada. Ou o
teu olhar não bate com o plano

anterior. Ou que algo não está no
ângulo certo. E tem que voltar
para cima. Não há como contornar
isto. Tem que estar certo.
Mais uma vez, parece muita
pressão?
Miles Teller: Sim, eles sabiam
a pressão que havia sobre o que
estávamos a tentar fazer, mas
todos sabíamos que estávamos
a tentar fazer algo realmente
especial, e isso não é fácil. Mas
também foi mais sobre o Tom,
na verdade. Sabes, ele disse que
a única maneira de fazer esta
sequela era se não houvesse CGI
(efeitos especiais). Disseram que
era impossível, que nunca seriam
capazes de tirar estas fotos, que
nunca seriam capazes de fazer com

que estes atores pudessem fazer
isto. E acho que o Tom aceitou isso
como um desafio! Tom quer fazer
os filmes com mais ritmo para o
público. E faz. Não há ninguém
que faça o que Tom faz. Se tens o
Tom num filme, ele está a pôr o
público lá com ele. E as pessoas
sabem disso. Acho que é um dom
para o público ter alguém como
o Tom. Ele realmente toma as
rédeas destas coisas e o público é o
vencedor.
Ouvimos dizer que no período
que antecedeu a sequência de
praia do futebol americano,
Glen Powell inventou o mantra
"Montagens duram para
sempre". Como foi a cena da
praia para ti?
Miles Teller: Ouve, o Glen tem

razão – as montagens duram para
sempre! As más montagens podem
assombrar-te. Boas montagens
duram para sempre. [Risos] Houve
tantos momentos neste filme em
que tu estavas, 'Oh meu Deus,
estou a fazer a sequela do Top
Gun! Quero dizer, falar sobre
um pedaço de legado de filme!
Aquele filme definiu quase uma
década inteira, ao que parece. É
certamente uma cápsula do tempo
de uma certa época. Então, houve
algumas cenas neste filme em
que soubeste, está bem? Onde
esperava que estivesse a fazer algo
que se aproximasse do primeiro,
no que diz respeito a ser icónico.
E um deles era muito a cena da
praia. As pessoas ainda falam
sobre aquela cena do voleibol [no
original] mesmo agora, por isso

esta seja a nossa oportunidade
de colocar a nossa marca nela.
Numa nota prática, acho que todos
tínhamos essa data assinalada
no nosso calendário – a data
em que sabíamos que íamos
filmar esta coisa. Sei que sim.
Especificamente, porque precisava
de saber que no que diz respeito à
dieta e ao treino. Tinha de estar no
auge da cena! É engraçado porque
quando falei com o Joe sobre este
filme, ele disse: "Sabes, no filme
original, o Goose é o único tipo
que não tira a camisa, por isso não
precisas de exagerar e ser magro
e mau." "Estás a brincar? Estou a
ficar na melhor forma da minha
vida e a tirar-me a camisa logo!".
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UM FILME
EM FORMA DE ASSIM

JOÃO
BOTELHO
REALIZADOR
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A propósito da estreia de «Um
Filme em forma de Assim»
e após uma sessão única na
abertura do IndieLisboa 2022,
João Botelho conversou com
a METROPOLIS sobre o novo
trabalho. O cineasta português
mais livre de
todos revelounos a origem
antiga deste
projeto, as
dificuldades
de filmar em
pandemia,
a escrita do argumento em
parceria com Maria Antónia
Oliveira, a importância de
Alexandre O’Neil no panorama
literário nacional, as opções
artísticas e o trabalho com

toda a equipa, de técnicos
a atores e figurantes, entre
outros assuntos.
SÉRGIO
ALVES

Como começou este projeto?
Era um sonho antigo
adaptar esta obra
do Alexandre
O’Neil?
João Botelho:
Resposta tardia
a uma dádiva. Um
dia atrevi-me a pedir
a Alexandre O’Neill um título
e sobretudo uma frase: “esta
dor à portuguesa/tão mansa,
quase vegetal” para epígrafe do
meu segundo filme «Um Adeus
Português”» que tratava o luto

os textos
do O´Neill são
também a minha
pátria
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da guerra colonial. Ele era meu
vizinho, encontrei-o na Císter,
café que ambos frequentávamos.
Ele tinha gostado de «Conversa
Acabada» e completou a
generosidade escrevendo um belo
texto no jornal, em que dizia
que era oferta dele e não roubo
meu. Gosto muito da frase do
Pessoa: “A minha pátria é a língua
portuguesa” e os textos do O´Neill
são também a minha pátria.
É o primeiro filme rodado
em plena pandemia. Foi uma
forma de libertação criativa
fazer este filme tão livre e
intenso?
João Botelho: A Felicidade
pode ser a capacidade de nos
adaptarmos às circunstâncias.

Foi risco sem cálculos, narizes
escarafunchados todos os dias,
máscaras só retiradas para filmar
e entre centenas de pessoas,
técnicos, atores, figurantes,
abençoados não sei por quem, não
houve um único caso de covid.
Ninguém recebia tanta gente em
espaços públicos ou privados, num
tempo terrível em que o medo
dos contágios imperava. Então,
escolher um armazém e tratar
de ter ideias. E eu gosto de ideias
das “coisas” e pouco das “coisas”.
O cinema é “falso”, as ideias são
verdade. A ideia de Morte, do
Amor, as ideias de uma rua, de
uma tasca ou de um jardim e não
a morte, o amor, a rua, a tasca, o
jardim. E acima de tudo o cinema!

O filme foi escrito a meias
com a maria Antónia Oliveira.
Como foi o processo de escrita,
a quatro mãos, de adaptação da
obra do O’Neill ao cinema? Foi
longo? Complexo?
João Botelho: Um acordo inicial:
escolher, não reescrever, colar,
ligar. O Cinema como metonímia,
uma coisa e a outra, em que o e é
fundamental e não metáfora, essa
“coisa” que apouca a criação. E a
Maria Antónia, que tinha escrito
uma biografia notável, permitiu
imaginar pedaços da vida, chamar
a atenção para pormenores
importantes, como o de ele ser
fotógrafo e temos de ser delicados
para tanta gente que ele conheceu
e que o fez viver. E nunca abdicar
de afirmar a palavra como matéria
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e os textos como personagem.
Ambos detestamos os “biopic”. Foi
longo este processo e foi bom.
Uma forma de retratar a vida e
obra de Alexandre O’Neil. Qual
a importância deste escritor no
panorama nacional?
João Botelho: Digo e repito:
O’Neill é um vulcão literário,
pós-moderno antes do pósmodernismo, jorrou em muitas
direções. Crónicas e contos
admiráveis, frases publicitárias
imbatíveis, poesia nos limites
superiores da grandeza, a feira
cabisbaixa, o retrato impiedoso
de Portugal, o adeus português,
um dos mais poemas mais belos
de amor jamais escritos em língua
portuguesa, a Lisboa Remanchada
que só encontra paralelo no
Sentimento de um Ocidental de
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Cesário Verde e tantos, tantos
outros. A junção entre “o erudito
e o popular para encontrar o
belo”, como ele ou alguém definiu
o trabalho deste gigante. Que
ninguém esqueça este homem que
foi demais , que preferiu estoirar a
definhar.
É uma forma bem divertida e
musical de encenar a obra e a
vida do escritor. Qual a razão
na base das opções tomadas no
que concerne aos cenários e um
dado artificialismo que estes
conferem?
João Botelho: Alexandre
O’Neill deve ser lido em voz alta
e aí encontraremos a música
com que ele marcava as frases.
O trabalho longo e minucioso
de Daniel Bernardes e dos
magníficos cantores/atores que

cantam o poeta, foi longo, duro e
maravilhoso. E mesmo quando os
textos não são cantados, apenas
ditos, é de um musical que se trata.
Tinha eu vindo de um filme a
preto e branco, do “chiaro-oscuro”
(«O Ano da Morte de Ricardo
Reis»), que eu tanto amo, mas aqui
deviam irromper todas as cores do
mundo, estoirar todas as cores do
Alexandre O’Neill. Ah, e como eu
gosto do artíficio! A única verdade
do cinema é o que ouvem, veem e
sentem os espetadores, e o resto é
espétaculo.
O elenco inclui alguns dos
melhores talentos nacionais.
Foi um processo difícil
trabalhar com tantos atores,
atrizes e figurantes no set ao
mesmo tempo? Ensaiaram
muito? Fizeram muitos takes?

João Botelho: Aprendi um
segredo, que vem da forma de
trabalhar na encenação teatral.
Mesmo muito mais barato do
que filmar em outras partes
do mundo, o cinema é uma
atividade demasiado cara, técnicos
muitos, atores muitos, figurantes
necessários, etc… Regra Principal:
ensaiar, ensaiar, semanas, meses,
antes de filmar rápido, tendo
a noção que isto vai ficar para
sempre. Que passados muitos
anos não se tenha vergonha
do que se faz agora. Eu ainda
gosto dos filmes que fiz há trinta
anos, que envelheceram bem,
resistem à erosão do tempo.
Não fazer para ninguém, fazer
apenas o melhor que se sabe e o
que se decide para cada projeto e
depois querer mostrá-lo ao maior
número possível de pessoas e
nunca abdicar do cinema, da

história do cinema. Vou repetir
mais uma vez: o cinema nunca
é o que se filma, nem o quando,
apenas o como, o como se filma!
Pobre cinema que se esquece de
como se devem filmar as histórias
e se reduz apenas às histórias.
E sem o trabalho e a dedicação
e os talentos da Ana Quintans,
da Crista (Alfaiate), do Pedro
(Lacerda), do Cláudio (), da Inês
(Castel-Branco) e de tantos outros,
este filme não existia.
A escolha dos planos mais
longos: como foi trabalhar
com esta opção? Exigiu mais
ensaio? E uma planificação das
cenas mais complexa?
João Botelho: E também não
existia sem o génio do João
Ribeiro, amigo e cúmplice e
criador da fotografia de muitos
dos meus filmes, da perícia e

invenção dos movimentos do
Manel, da iluminação do Dray,
dos cenários da Cláudia, da
roupa da Sílvia, dos cenários do
produtor que agora é arquitecto
Alexandre e tantos, tamtos…O
cinema é coisa coletiva mas depois
é necessário tomar opções: planos
de sequência longos, exercício
difícil, complicado, moroso (mas
quando se acerta, meu deus,
que coisa excelente) para não
estilhaçar a integridade dos
poemas , ou o desenvolvimento
de um sonho, a colagem possível
de textos que fazem sentido, etc…
E fundamentalmente porque
nunca fiz um filme dito de época,
os meus filmes são sempre dos
dias em que os filmo, reforcei esta
ideia, ao estilhaçar no fim do filme
500 planos de meio-segundo, com
música trance, 148 batidas por
minuto, a música mais radical

CLÁUDIO DA SILVA E CRISTA ALFAITE
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João Botelho: Também aprendi
com alguns grandes cineastas. Do
John Ford, que dizia sempre que
só movia rapidamente
A Felicidade
a câmara quando
O João deve ser
os cavalos
o cineasta que
pode ser a capacigalopavam,
trabalha de
forma mais livre dade de nos adaptarmos preferia
planos fixos
do panorama
às circunstâncias
ou movimentos
nacional.
lentos; do Hitchcock
Considera-se uma
que num conselho aos jovens
inspiração para as gerações
cineastas dizia “nunca se deixem
de cineastas mais jovens pela
prender” e ele não falava da
forma apaixonada e livre de
polícia, mas das ideias prétrabalhar?
dos tempos que correm e que é
perfeita para o poema dos “Silva”,
composta pelo Guilherme.
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concebidas ou concebidas por
outros. Filmem só as vossas ideias,
não as dos outros. Finalmente
a frase do sr.Oliveira: “Não há
dinheiro para filmar a carruagem,
filmem bem a roda!” Um belo filme
pode ser apenas filmar o vento
nas árvores e a luz que lhe matiza
as folhas, como diria o inventor
DW. Griffith. E deixem de pensar
demasiado no eu e comecem a
filmar o nós.
E como vai o cinema, em geral?
A profusão de plataformas

de streaming e o consumo
doméstico é um fenómeno
passageiro ou está a afastar
irremediavelmente os
espetadores das salas de
cinema?
João Botelho: Não vai bem,
não vai nada bem. As histórias
continuam a ser ótimas, mas o
modo de as filmar está a ficar
demasiado igual. As salas de
cinema transformaram-se em
comedouros e bebedouros e pior
do que tudo, os smartphones
reduziram drasticamente o

tamanho do ecrã e a celebração do
cinema na sala escura está a ser
destruída pelo consumo individual
e sem partilha. Os adultos foram
escorraçados das salas, uns veem
televisão e os outros, os jovens
crescidos nem isso, consomem
num ecrã de 15x6cm, num mundo
virtual veloz que não permite o
pensamento, nem a persistência
da memória. O cinema se é
negócio de emoções também pode
agitar um pouco os neurónios
adormecidos pelo consumo. Uma
só camada não chega, muitas,

muitas camadas tinha o cinema,
inquietação e deslumbramento são
bem melhores do que consolação e
passividade.
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A MÁQUINA INFERNAL
ENTREVISTA

FRANCIS
VOGNER
DOS REIS
REALIZADOR
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Um dos curadores que mais
democratizaram o conceito
de autoralidade do cinema
brasileiro contemporâneo,
Francis Vogner dos Reis
mobiliza olhares na realização
do seu primeiro filme.
RODRIGO
FONSECA

cinema brasileiro. Dono de uma
respeitável travessia pelas telas
no posto de argumentista, com
«O Jogo das Decapitações» (2013)
no seu currículo, Francis angariou
prestígio, em todo o seu país,
na curadoria anual da Mostra
de Tiradentes, realizada
em janeiro em Minas
Gerais. Ali, escolhe
filmes ao lado de
talentos como Lila
Foster, Tatiana
Carvalho Costa,
Camila Vieira e Felipe
André Silva. O evento mineiro
virou um farol na sua triagem
por novos veios narrativos e de
experimentação de linguagem,
na ficção e no documentário.
No seu filme de partida como

A curadoria é um
trabalho do
pensamento

Em rotação
pelo mundo,
depois de uma
consagradora
projeção na
Suíça, na competição oficial do
Festival de Locarno de 2021, «A
Máquina Infernal» está a abrir
caminhos de expressão para
Francis Vogner dos Reis, um dos
pilares da cultura curatorial no

cineasta, Vogner aborda o
apocalipse na classe operária. A
seu lado, no projeto, ele tem uma
das mais criativas montadoras
das Américas, Cristina Amaral
(de «Alma Corsária» e «Serras da
Desordem»), à frente da edição.
Na entrevista a seguir, Vogner
fala à METROPOLIS sobre os
elementos fantásticos da sua
curta-metragem, ligado ao ABC
paulista.
O que guia a sua curadoria hoje
em Tiradentes? Que promessas
podemos esperar para 2023 no
evento?
Francis Vogner dos Reis:
Começo pelo final: não sei ainda
sobre 2023, pois é uma incógnita.
Teremos passado por um processo

de quatro anos de demolição das
políticas públicas e de tentativa
de destruição de um campo de
atividade. Os filmes que nos
chegaram nos últimos anos, a
maioria deles, era resultado de
editais de anos anteriores. E
2023 me parece ainda nebuloso.
Quantos filmes teremos? Teremos
filmes? Da nossa parte pode se
esperar uma proposição a partir
dos filmes e um compromisso
com o cinema brasileiro, no modo
como ele se apresenta a nós. Aí
vou para a sua primeira pergunta.
Na curadoria, sou ligado por
três compromissos. O primeiro
tem a ver com a produção de
cinema brasileiro que nos chega.
Como não há como exibir tudo,
é necessário fazer um recorte.

Não é um recorte qualquer. É
um recorte que possa tanto dar
destaque a um filme em particular
quanto a grupo heterogéneo. Aí
identificamos discursos, linhas de
forças e notas dissonantes em uma
imensidão de títulos. E é difícil,
pois há conflito e debate dentro
da equipe. Como conseguir atingir
um consenso na programação
final que faça sentido e não seja
somente um acordo entre gostos
divergentes? A curadoria é um
trabalho do pensamento, e de um
pensamento em conjunto com
outras e outros, em que é também
preciso de uma perspectiva
sensível de programação.
Como fazer uma curadoria que
também é uma programação? Ai
entra o segundo compromisso:
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o diálogo com a equipe de
curadoria (Lila Foster, Camila
Vieira, Tatiana Carvalho Costa
e Felipe André), o cruzamento
de perspectivas diferentes,
a negociação entre olhares e
sensibilidades distintas, no
esforço de descobrir convergências
e negociar divergências, que
não são somente "que filme
escolher", mas como compor
uma sessão, como conceber os
seminários, qual é a orientação
mais importante para debates,
textos, convidados e etc. Como
colocar à serviço da complexidade
continental do cinema brasileiro
as diferenças e, não, torná-las
um entrave no trabalho? Como
fazer uma proposição temática
e programação sem neutralizar
essas diferenças? Como propor
algo coerente e sólido nesses
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termos? É um trabalho político no
melhor dos sentidos.
E como ele se equaliza?
Francis Vogner dos Reis: Uma
curadoria não é um partido
político, mas algo próximo de uma
assembleia, em que as diferenças
podem construir um projeto em
comum. Qual seria o projeto
comum? Aí, é preciso um consenso
mínimo. A curadoria pode ser um
exercício de pedagogia política,
pois não está a serviço do ego
do curador/a, mas dos filmes e
do cinema brasileiro, por isso
entender a diferença e a política
a partir dela é incontornável.
O terceiro compromisso é
institucional: a curadoria não
é um poder que se autogesta
tirânica ou anarquicamente,
mas está submetida a uma

instituição com quem também
se negocia, pois, muitas vezes o
desejo da instituição e de uma
equipe curatorial são distintos.
Mais uma vez, como negociar
as diferenças e expectativa e
resultados? A instituição que
organiza um festival possui
um modo de trabalho, algumas
demandas de resultado, é quem
lida com dinheiro. Qual é o nível
de complexidade disso? Alto.
Lembro de um realizador, uma
vez, que, num afã autonomista,
depois de um debate, chegou pra
mim a perguntar como ele e outros
faziam para tomar o poder dentro
da curadoria, horizontalizar
mais, fazer o processo algo mais
democrático, colocando dezenas
de pessoas na seleção. Entendi
a angústia e a desconfiança
dos processos, mas o rapaz não

entendeu como funcionava
aquilo tudo, o que era uma
curadoria, o que era necessário,
qual era o papel da instituição
ou do dinheiro público ali. Esse
modelo, o sugerido por ele, pode
até ser possível, mas não seria
exatamente uma curadoria, mas
talvez outro tipo de processo, com
outro nome e outra natureza de
comprometimento com o cinema e
os filmes.
Qual foi o norte da construção
da fotografia de «Máquina
Infernal»?
Francis Vogner dos Reis: A
gente não pensou exatamente
em um conceito como ponto de
partida, mas a ideia era: como
iluminar um espaço da sua
disciplina, violência e mistério?
Como a luz em si poderia ser
“dramatúrgica”? Uma luz que

estivesse menos em função de uma
representação de figuras (de uma
perfectibilidade pictórica) e mais
de um temperamento dramático?
Bruno Risas veio primeiro e trouxe
a Alice Andrade Drummond
depois. Esse triangulamento
entre nós três foi a força criativa
que, desde a conceção até a nossa
pós-produção. A dinâmica entre
aproximação e distanciamento,
planos (fechados, abertos e
travelings), valores de plano...
tudo foi estudado, mais o
espaço concreto em si, que ia
determinar como dar vazão aos
nossos desejos. A gente estudou
imagem: a função da luz em
Kyioshi Kurosawa; os primeiros
planos de Bresson e Fulci; as
perspectivas enviesadas de Godard
e Bresson; o extracampo em John
Carpenter e Jacques Tourneur.
A melancolia obscura e urbano-

industrial do Goeldi também
estava no horizonte. Bruno e
Alice, com talento, conhecimento
e experiência fizeram um
trabalho que é dos melhores que
vi nos últimos tempos. E falo sem
modéstia, porque esse elogio não é
para mim, é para ela e ele.
O que Carlos Reichenbach,
realizador falecido em
2012, alvo de um carinho
generalizado no Brasil, de cuja
obra você tomou emprestada
a montadora Cristina
Amaral, simboliza para o seu
imaginário? O que dele você
utilizou nesse filme?
Francis Vogner dos Reis: Ao
Carlos Reichenbach, eu devo uma
concepção de cinema moderno
e uma cinefilia profundamente
idiossincrática, como esta deve
ser. Do Carlão veio o gosto pelo

FRANCIS VOGNER DOS REIS
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género, que, no caso dele, fez-se
como melodrama e, em «Máquina
Infernal», veio como horror. Sob
certo aspecto, eu devo
tudo, pois foi o
impacto de seu
«Alma Corsária»
que me lançou
ao cinema. Eu
conheço cada filme
dele em detalhes,
foi uma obsessão e ainda hoje é
um prazer. Eu vi o Carlão filmar
«Garotas do ABC» no meu bairro
em São Bernardo (Rudge Ramos)

e, àquela altura, eu já o conhecia.
Do cinema dele, em «Máquina
Infernal», eu emprestei o gosto
pelos paradoxos (muito
sutis na minha
curta...) e um
erotismo
(o fascínio,
o gozo) que
vê força nos
corpos que resistem
à reifição. Não sei se o filme teve
tanto sucesso nisso e, às vezes,
gostaria que fosse mais fundo.
Outra coisa importante é o

no cinema
brasileiro, qualquer continuidade de
percurso é incerta
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tempo no interior das cenas e na
montagem. Cristina Amaral foi
fantástica porque, por mais que
alguns gestos meus mirassem
coisas que vi em Carlão... e em
Andrea Tonacci, que ela também
montou, ela encontrou uma
singularidade no material que,
muitas vezes, vai em outra direção.
Que novos caminhos como
diretor e como autor você tem
pela frente?
Francis Vogner dos Reis:
Eu não sei, pois, no cinema

brasileiro, qualquer continuidade
de percurso é incerta. Mas Bruno
Risas, fotógrafo de «A Máquina
Infernal» e diretor dessa beleza de
filme que é «Ontem Havia Coisas
Estranhas no Céu», convidoume para coescrever e codirigir
uma longa chamada «Rapina». É
um roteiro que ele tinha escrito
o primeiro tratamento há uns
dois anos. Já filmamos a maior
parte do material. A fotógrafa é
Alice Andrade Drummond, que
também trabalhou em «A Máquina
Infernal».
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Na embaixada de França em
Lisboa a METROPOLIS teve a
honra e o prazer de entrevistar
um cineasta francês com uma
carreira internacional marcada
por grandes sucessos junto das
audiências globais.
JORGE
PINTO

Jean-Jacques Annaud pelas mãos
da NOS Audiovisuais veio até
Lisboa apadrinhar a estreia da sua
última longa-metragem em IMAX
«Notre-Dame em Chamas». O
filme revela tudo sobre o fatídico
incêndio que destruiu o marco
da humanidade em 2019. É um
relato de circunstâncias insólitas
que originaram uma tempestade
perfeita que se abateu sobre a

monumental catedral de Paris.
O thriller combinou a ficção com
o documentário e abriu o livro
sobre o lado negro do incêndio
mas contrastou também com a
coragem daqueles que arriscaram
as suas vidas para salvar NotreDame. Ficamos com a certeza que
entrevistamos um verdadeiro
embaixador da sétima arte nos
grandes ecrãs. Não fizemos
muitas questões mas percebemos
pela dimensão das respostas que
havia entusiasmo por viver e
respirar cinema. É aquela sensação
que uma conversa pareceu um
emocionante filme…
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NOTRE-DAME EM
CHAMAS

Começo invariavelmente as
minhas entrevistas com a
mesma questão, qual foi o
momento em que decidiu ser
cineasta?
Jean-Jacques Annaud: Quando
tinha sete anos, era assinante
da Mickey Mouse Magazine. As
quintas-feiras, naquele tempo,
eram os dias de folga em França.
Por isso estava à espera que o
carteiro colocasse a minha revista
na minha caixa de correio. E
juntamente com a minha revista
estava um catálogo de câmaras
fotográficas e câmaras de filmar.
E vi esses objectos e fiquei
entusiasmado. E pensei, são estas
coisas que criam aquilo que vejo
no cinema aos domingos com os
meus pais. E falei com a minha

mãe, ela chegou umas horas
depois, disse-lhe que desejava ser
um cineasta. Anos mais tarde a
minha mãe levou-me a visitar o
presidente de uma prestigiada
escola de cinema. Eu devia ter
oito, talvez, nove anos, e estava
de calções e meias brancas e o
presidente perguntou à minha
quantos anos é que eu tinha.
Ele achava que a reunião com a
minha mãe seria para apresentar
um aluno que ia começar a tirar
uma licenciatura e apareci eu.
Mas isso ajudou-me, vários anos
depois regressei e vi o presidente
da Escola e contei sobre o nosso
primeiro encontro e o desejo de
regressar àquela escola. Ele não
queria acreditar e essa escola e os
professores ajudaram-me muito,

hoje em dia é uma famosa escola
de cinema. Os meus pais eram
pessoas humildes dos subúrbios,
mas os professores ajudaram-me
imenso e com 19 anos e meio
estava a fazer o meu primeiro
filme e desde daí não parei.
Houve algum filme que o
marcou quando estava a
sonhar em ser realizador?
Jean-Jacques Annaud: Como
referi os meus pais eram pessoas
humildes. O meu pai trabalhava
nos caminhos-de-ferro. E havia
uma revista dos caminhos-deferro em que um excelente crítico
de cinema dava opiniões todas as
semanas. Os meus pais seguiam
essas recomendações, eles sentiam
que os filmes americanos eram
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estúpidos. E quase que nunca
vi filmes americanos até ir para
a escola de cinema. Víamos
sobretudo filmes italianos,
franceses, russos e japoneses.
Desde muito cedo comecei a gostar
de Kurosawa. (Escrevi um livro
sobre o Akira Kurosawa.) Para
mim, o cinema era uma forma
de escape, de evasão, de sair da
minha pequena casa para algo
maior. Pessoalmente o cinema
era uma viagem a novas culturas,
novas aventuras, novas emoções.
Isso tem sido a minha luta na
minha vida profissional: continuar
a tentar fazer filmes semelhantes
às obras que me impressionaram
e mexeram comigo quando era
criança.
Como surgiu esta obra de
tributo e o louvor às pessoas
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que salvaram a Catedral de
Notre-Dame da destruição
total?
Jean-Jacques Annaud:
Claramente, quando estava a
escutar, porque não vi na altura as
imagens, estava a ouvir o drama
do incêndio a ser transmitido
no rádio. Achei que seria óbvio
surgir um grande filme sobre o
incêndio porque tinha todos os
ingredientes que o público aprecia
ver no grande ecrã. E isso tem
sido a luta da minha vida. Sei,
obviamente, que os meus filmes
chegam à televisão e às pessoas
através desse meio. E fico feliz
que anos mais tarde as pessoas
vejam os meus filmes no pequeno
ecrã. Mas nada se compara ao
momento excepcional das pessoas
estarem sentadas num cinema
com um fantástico sistema de som

e um grande ecrã onde o público
está imerso no filme. E aqui os
ingredientes para este filme foram
uma estrela, uma estrela muito
famosa e muita bela, um símbolo.
E o inimigo é muito carismático.
O fogo, é perigoso e charmoso.
É charmoso quando nos alumia
durante a escuridão e aquece-nos
mas também pode carbonizar-nos.
Nós tínhamos o melhor vilão. É
uma receita de Hitchcock quando
temos esse vilão e uma estrela
fantástica. E o subtexto é que os
médicos não conseguem chegar à
estrela que está prestes a perder a
sua vida.
E pensei que inúmeros cineastas
iam lutar para montar esse
projecto. E realmente, um ano
depois, ninguém queria fazer
documentários, mas havia

uma ficção baseada em factos
verídicos. E os factos eram tão
espectaculares e tão incríveis
que a pessoa comum não poderia
imaginar o quanto terrível tinha
sido e quanto incrível tinha sido.
Esses foram os ingredientes
que me empurraram para este
projecto. E escrevi o filme durante
a pandemia, esperava que nos
próximos anos seria necessário
reabrir os cinemas e deveria de
haver motivos para trazer as
pessoas das suas casas de regresso
às salas para redescobrir filmes
feitos para o grande ecrã. Isso foi a
minha motivação.
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Na sua longa carreira podemos
observar que aprecia fazer
recriações históricas, estava
num contexto familiar quando
embarcou em «Notre-Dame em
Chamas»?

Jean-Jacques Annaud: Como
referi, sobre as minhas emoções
de quando era criança, eu tento
trazer o mesmo sentimento
de quando estava a viver num
subúrbio cinzento, como se
dizemos em francês L'Escape. Mas
eu adoro aprender. Lembro-me
da minha paixão quando ia ao
cinema. E abria a enciclopédia
e tentava aprender mais do que
tinha aprendido. O processo de
aprendizagem é muito importante
para mim e conseguir viajar no
mundo onde não precisamos de
comprar um bilhete de avião. Não
estou interessado em fazer algo
onde temos fácil acesso. Não era
fácil de ter acesso às pessoas de
«A Guerra do Fogo» [1981], não
podíamos ter acesso às figuras
de «O Nome da Rosa» [1986] ou
a Estalinegrado em «Inimigo às
Portas» [2001] e não consegues

ter acesso a um fogo gigantesco.
Ninguém consegue imaginar o
que realmente aconteceu. E dessa
forma, gostei pessoalmente do
processo de entrar por dentro
da história e dar a conhecer as
pessoas reais. Imaginar aquilo
que elas passaram e apresentar
e partilhar com o público. É isso
que eu aprecio. É um privilégio
que tenho desde o dia em que
disse à minha mãe que queria ser
realizador até aos dias de hoje.
E nunca parei de fazer isso. E o
meu prazer é saber que tenho um
manancial de possibilidades. Tive
o privilégio de fazer o filme que
desejava fazer com o orçamento
apropriado. Por isso já é um
enorme privilégio. E de uma
maneira egoísta, não gosto de
apenas de aprender mas gosto de
partilhar as emoções tal como o
meu amigo Ridley Scott. Temos
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basicamente a mesma idade e
começamos a fazer anúncios
publicitários ao mesmo tempo. O
Ridley sempre apreciou quando
estávamos juntos. Ele dizia
“JJ, partilhamos algo juntos.
Não estamos na indústria de
cinema. Estamos na indústria das
emoções.” E gosto dessa ideia. E
por isso adoro quando filmo essas
emoções porque sou como uma
criança. Quando pego fogo a um
set gigantesco, sei que é perigoso
mas sei que é espectacular. Sei
o drama e a emoção que vai
incorporar. E preciso ter esse
prazer e essa adrenalina. Isso fazme muito feliz quando as pessoas
veem Notre-Dame, e dizem-me, oh
não estava à espera deste thriller.
Isso é verdade é por isso que gosto
de fazer.
É por aquilo que disse
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anteriormente, é o prazer de
filmar cinema, que será sempre
uma experiência especial. Mas os
filmes têm de ser feitos a pensar
no grande ecrã. Há imensos filmes
que podem ser vistos em casa. E
são quase os mesmos. Mas aqui
[em «Notre-Dame em Chamas»]
que foi concebido para Atmos e
IMAX temos emoções. E por acaso,
nunca tive tantas reações positivas
em toda a minha carreira como
tive neste filme. Porque penso que
as pessoas não estavam à espera
de estarem tão envolvidas e terem
o mesmo sentimento.
E isso foi uma peça-chave para
mim e para a Pathé [produtora do
filme]: o desejo de fazermos filmes
que necessitariam do espaço de
um grande ecrã e o prazer de
regressar às salas de cinema.

Como vê a coexistência das
plataformas de streaming e as
salas de cinema?
Jean-Jacques Annaud: Se
observarmos a história do
cinema, o cinema não matou o
teatro porque são experiências
diferentes. A televisão não matou
o cinema. O que mata o cinema
são filmes feitos para televisão
e apresentados numa sala de
cinema. Francamente penso que
isso é o verdadeiro perigo. Mas,
hoje, para vários cineastas [o
streaming] é uma oportunidade.
Eu decidi há pouco tempo fazer
uma série de televisão porque
queria compreender a diferença.
Sentiu mais liberdade nesse
projecto?
Jean-Jacques Annaud: Tive a
mesma liberdade. E lembro-me do
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meu cameraman, costumávamos
falar sobre o filme, porque era
um filme de nove horas em vez de
duas horas. Mas chamávamos um
filme porque a série [«A Verdade
sobre o Caso Harry Quebert»
(2018)] foi rodada como um
filme, filmamos da mesma forma
e tivemos a mesma liberdade.
Primeiro, é pouco usual ter
essa liberdade. E segundo, eu
escolhi essa forma de abordagem,
ofereceram-me a possibilidade
de adaptar o romance e queriam
fazer um filme e disse que não era
possível fazer em duas horas uma
história tão complexa. E convencios. Senti que era mais apropriado
para televisão. O perigo que temos
hoje em dia são os blockbusters
gigantescos de origem americano
que custam 250 milhões de
dólares e são unicamente pensados

para jovens e para mais ninguém.
Desapareceram filmes como «O
Padrinho» ou «Apocalypse Now»,
filmes com sentimento. É aqui
que temos de lembrar o público
que esses filmes ainda existem.
E a propósito daqui uns dias vou
estar no Arizona [nos EUA] com
o IMAX porque eles decidiram
compreender o problema. A
solução é que o cinema tem de
fazer uma grande diferença com a
experiência cinematográfica.
Em casa, vejo imensos filmes
junto da lareira. Tenho um ecrã
grande, um óptimo som e gosto
de passar o serão a ver filmes que
vi numa sala de cinema. Penso
que estamos num momento de
viragem em termos civilizacionais
com os telemóveis nos nossos
bolsos e o fácil acesso a todo tipo

de imagens que nos lembra que ir
ao cinema é diferente. É um prazer
diferente, acima de tudo, porque
saímos e temos algo que nos torna
cativos, não com uma guilhotina
nas nossas mãos a fazer zapping
entre as diferentes plataformas
que é uma forma de manter o
público satisfeito. Mas não é o
mesmo prazer. Lembro-me sempre
de ir ao cinema quando era novo.
Havia uma orquestra que tocava
durante cinco minutos um tema
e depois a cortina abria e eramos
transportados e foi o meu sonho
quando era criança e continua a
ser o meu sonho e o meu objectivo
enquanto cineasta.
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SÉRIES
A METROPOLIS mostralhe algumas das
melhores estreias das
últimas semanas, em
diferentes streamings
e canais. Numa altura
em que há tanto por
onde escolher, o melhor
mesmo é espreitar o
melhor e pior que pode
ver no pequeno ecrã.
SARA QUELHAS
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FOI ASSIM QUE ACONTECEU… COM O TEU PAI
Depois do sucesso
de «Foi Assim que
Aconteceu» [How I Met
Your Mother], chega
agora o spin-off há muito
desejado, e que já esteve
para acontecer com Greta
Gerwig ao comando. No
seguimento da primeira
tentativa falhada, é
mesmo desta que uma
mãe conta ao filho «Foi
Assim que Aconteceu…
Com o Teu Pai».

SARA QUELHAS
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Algures no futuro, Samantha Jones decide contar ao filho, numa
chamada de vídeo, como conheceu
o pai. Esperem, franchise errado.
A atriz Kim Cattrall não regressou
para a sequela de «O Sexo e a Cidade», mas encarna a versão mais velha de Hilary Duff, que interpreta
Sophie no (nosso) tempo presente,
a protagonista de «Foi Assim que
Aconteceu… Com o Teu Pai» [How
I Met Your Father].

tar uma história destas, a verdade
é que todos os cuidados são poucos:
na série original, os criadores gravaram o final com os atores em tenra idade, sendo que o sucesso enorme da narrativa levou a que esta se
prolongasse e o desfecho pensado
inicialmente, quando se concretizou, não fazia já grande sentido
para a generalidade dos fãs… Pelo
menos desta vez dá para decidir
mais tarde.

Embalada por algum vinho, Sophie
(Catrall) liga ao filho, na universidade, para lhe contar todos os pormenores sobre o início da relação
com o pai dele. Embora pareça uma
maneira muito impessoal de con-

Para muitos, o protagonista da trama original era mesmo o elo mais
fraco, pelo que «Foi Assim Que
Aconteceu… Com o Teu Pai» ganha
logo aqui vantagem ao apresentar
uma personagem principal mais

O SPIN-OFF PROMETIDO
DISNEY+
forte e interessante. Já o grupo fica
abaixo do original, que apresentava personagens mais entusiasmantes e uma maior química
Perto dos 30, Sophie (Hilary Duff)
está mergulhada em apps e ferramentas digitais que teimam em
não a cruzar com o amor da sua
vida. Romântica inveterada, está
determinada em encontrar o homem que será o pai dos seus filhos.
É quando pensa ter encontrado o
namorado ideal que conhece Jesse
(Christopher Lowell) e Sid (Suraj
Sharma), o “Marshall” do novo
grupo, com os quais acaba por
travar amizade. Junta-se a este
trio a sua colega de casa Valentina

(Francia Raisa), que caiu de amores
por Charlie (Tom Ainsley), e Ellen
(Tien Tran).
A informação de que conheceu
o pai do filho no episódio piloto
parece simplificar a premissa da
série… ou não. A verdade é que o
cruzamento com vários grupos de
pessoas, entre festas surpresa, restaurantes e encontros, abre portas
a que na reta final da história surja
uma personagem que “por acaso”
se encontrava num desses locais.
A durabilidade da narrativa terá
certamente influência na decisão
dos showrunners, Isaac Aptaker
e Elizabeth Berger (responsáveis
por Love, Victor). Destacam-se ain-

da no elenco Josh Peck, Leighton
Meester, Ashley Reyes e Daniel Augustin. Há ainda algumas participações especiais de atores (e locais)
da série original.
«Foi Assim Que Aconteceu… Com
o Teu Pai» dificilmente vai corresponder às expetativas dos fãs da
série anterior, mas, ironicamente, beneficia um pouco do facto de
muitos terem saído desiludidos
com o final. Os criadores sabem o
que resulta e sabem também o que
a audiência não vai perdoar. Será
que estão à altura do desafio?
Leia a crítica integral no site
METROPOLIS
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UNDONE

Quase três anos depois
da primeira temporada,
a série de animação do
Amazon Prime Video
regressou com uma
nova temporada. Além
de manter a qualidade,
«Undone» apresenta um
maior discernimento
narrativo.
SARA QUELHAS
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Despedimo-nos de Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar) à frente de uma misteriosa cave, onde
a protagonista de «Undone»
aguardava o possível regresso do
pai, Jacob (Bob Odenkirk), que
tinha morrido na sua infância.
Apesar disso, na primeira temporada, Alma contou com a ajuda do pai para descobrir um poder desconhecido, que permitiu
à personagem viajar no tempo
e observar, novamente ou pela
primeira vez, acontecimentos da

sua vida – ou da vida de pessoas
próximas. Consequentemente,
as mudanças nestes flashbacks
tinham implicações diretas na
linha temporada presente, pelo
que a realidade se ia alterando
recorrentemente.
Na nova temporada, os contornos
do talento escondido de Alma (e
não só) ganham contornos mais
concretos, bem desenvolvidos,
que aproximam a personagem
e a sua família do contexto que

NO MEIO DO FUMO, A CLAREZA?
AMAZON PRIME VIDEO
originou tudo. E com a ajuda próxima do pai, de volta à vida, também o braço-direito da filha na
vida profissional. Não obstante,
para quem pensava que isso resolvia tudo, desenganem-se: há
novos mistérios à espreita e mais
storylines para desvendar, nomeadamente com a mãe de Alma,
Camila (Constance Marie), e a
irmã Becca (Angelique Cabral).
«Undone» é uma série de animação visualmente cativante, que

apresenta personagens “clones”
dos atores que lhe dão voz. Uma
escolha curiosa, combinada com
traços “imperfeitos” e planos
descomplexados, que casam na
perfeição com a mística da série.
Um tom sombrio que contribui
para o ambiente mais pesado da
trama, que carateriza a psyche
de Alma, cujo comportamento
tinha levantado a possibilidade
de problemas psicológicos na
personagem, e até uma intervenção.

Por seu lado, o argumento rápido e solto, com episódios de meia
hora, tem a capacidade de manter o interesse na história que
move «Undone». O espectador
estabelece uma ligação de proximidade com Alma, acedendo ao
mundo pelo olhar caótico desta,
criando expetativas e suspeitas
em relação ao que aconteceu e vai
acontecer. Sem ser uma série propriamente inovadora, estamos
perante uma série competente e
que merece uma oportunidade.
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SHINING GIRLS

O Apple TV+ estreou a
série «Shining Girls»,
protagonizada por
Elisabeth Moss e Wagner
Moura. A METROPOLIS
diz-lhe o que pode
esperar desta narrativa
ultra-complexa.

SARA QUELHAS
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Uma amnésica e um alcoólico formam uma dupla improvável em
«Shining Girls», uma série que
oferece uma narrativa ainda mais
improvável. Será que estes dois outsiders conseguem convencer todos
os que os rodeiam de um crime que
vai para além do próprio espaço e
tempo? Se já é difícil para personagens ditas normais, imaginem
para Kirby (Elisabeth Moss) e Dan
(Wagner Moura). A nova aposta do
Apple TV+ tem contornos surrealistas e tenta agarrar a audiência
ao argumento complexo com um
elenco de elevado nível, que tem
ainda como segundas linhas Jamie Bell, Phillipa Soo (Hamilton),

Chris Chalk e Amy Brenneman.
Baseada num livro com o mesmo
nome, assinado por Lauren Beukes,
«Shining Girls» procura simplificar
visualmente uma narrativa algo
exigente de acompanhar. Tudo começa na infância de Kirby, quando
é abordada pelo misterioso Harper
(Jamie Bell), que lhe oferece um
brinquedo insuspeito e lhe promete que se vão voltar a encontrar. A
abordagem sinistra é acompanhada por uma transição para os anos
90, onde Kirby (já Elisabeth Moss)
se vai posicionando na sua rotina
de maneira metódica e confusa
para o espectador.

PRESOS NUMA TEIA (IN)TEMPORAL
APPLE TV+
É que, a fazer lembrar a comédia
romântica «A Minha Namorada
Tem Amnésia» (2004), a protagonista tem de tomar nota de tudo o
que a rodeia, desde as pessoas aos
animais domésticos. Todavia, uma
tarefa que devia ajudar a trocar a
história presente “por miúdos”, revela-se um fator extra de complexidade para a trama, o que vai sendo desconstruído de episódio para
episódio.
Embora apresente desde cedo o
assassino em série que serve de
antagonista na história, Harper, a
verdade é que isso não simplifica
o problema nem facilita a vida ao

espectador. É preciso reparar em
todos os pormenores, envolvidos
e antecipar sempre uma surpresa.
Além disso, a mais pequena distração pode deixar escapar um pormenor importante sobre a personalidade das personagens, os detalhes
por detrás da ação de Harper e a
previsibilidade do que vai acontecer a seguir. Certezas, essas, são
escassas, uma vez que o mais ligeiro passo na direção do criminoso
pode levá-lo a alterar o seu “jogo”.
Desconfortável, tensa e ambígua, a
série «Shining Girls» é um lugar de
inquietação para quem assiste, ao
mesmo tempo que cria uma certa

expetativa sobre o que nos aguarda
no capítulo seguinte. Para evitar
desistências prematuras pela complexidade da narrativa, o Apple
TV+ disponibiliza, de forma inteligente, os três primeiros episódios de uma assentada. O terceiro
despede-se com um cliffhanger que
fará com que uma semana pareça
tempo a mais para esperar por um
novo episódio. Como tal, o melhor
conselho para os mais impacientes
é deixar esta série para daqui a algumas semanas, e então fazer maratona.
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ANATOMIA DE UM ESCÂNDALO
Um promissor político
inglês acaba envolvido
num escândalo de
grandes proporções,
mediáticas e políticas,
que ameaça destruir a
sua carreira e a própria
família. «Anatomia de
um Escândalo» é uma
minissérie que coloca
frente a frente privilégio
e acusações criminosas.
O que levará a melhor?
SARA QUELHAS

36 METROPOLIS JUNHO 2022

O livro de Sarah Vaughan inspirou
uma aposta da Netflix com o mesmo nome, «Anatomia de um Escândalo», que fica disponível hoje,
15, na Netflix. James Whitehouse
(Rupert Friend) é ministro e uma
proeminente figura do panorama
político do Reino Unido, amigo e
braço-direito do Primeiro-Ministro, mas vê a sua vida mudar de
forma drástica quando descobre
que o caso extraconjugal que manteve com uma funcionária vai ser
notícia. Olivia (Naomi Scott) deixa,
então, de ser uma figura anónima
e torna-se destaque no panorama
mediático inglês de forma negativa: a “outra” que se intrometeu na

boa família tradicional.
O espectador tem um acesso privilegiado à narrativa através da
perspetiva de Sophie Whitehouse (Sienna Miller), a mulher traída, que tenta salvar a sua família
e ajudar o marido a manter uma
boa figura socialmente. Apanhada desprevenida, Sophie coloca-se
em segundo plano para valorizar a
proteção do marido, anulando-se e
mantendo uma postura forte e determinada, sem questionar a honra de James – pelo menos inicialmente. Para melhor percebermos
a relação, a audiência conhece os
dois protagonistas em flashback,

UMA QUESTÃO DE PRIVILÉGIO
NETFLIX
numa altura em que Sophie parece
ter tido a sorte grande ao namorar
com um dos jovens mais populares
da escola.

cena Kate (Michelle Dockery), uma
advogada metódica e incansável,
que muda o tom da narrativa e intensifica o cerco a James.

Entre o thriller psicológico e o drama intenso, «Anatomia de um Escândalo» é uma minissérie versátil,
de seis episódios, muito sustentada
pelo argumento dinâmico, ainda
que por vezes com ritmo lento. A interpretação forte do elenco central
enriquece a dramatização e torna a
história mais cativante, ainda que
seja difícil, para o espectador, posicionar-se com total firmeza, sobretudo quando o caso de adultério
passa a possível violação. Entra em

Com um estilo quase literário,
apostado no detalhe do ambiente
e das interações, «Anatomia de um
Escândalo» cria um espaço tenso,
desconfortável, e cada vez mais sufocante para os envolvidos. O lado
negro da política traz ainda para
a ribalta a questão do privilégio e
do poder, o que implica que a luta
legal seja, desde o ponto de partida, desigual, uma vez que um lado
tem mais “armas” do que o outro.
O truque vai-se desmontando ao

longo dos episódios e, quando a
história parece fechar, há sempre
uma pequena abertura que torna o
desfecho imprevisível. Será o maior
truque aquele que sempre esteve à
nossa frente?
Além dos atores já mencionados, o
elenco conta ainda com Josette Simon, Geoffrey Streatfeild e Joshua
McGuire, entre outros. Esta é uma
criação de David E. Kelley (Ally
McBeal, Big Little Lies) e Melissa
James Gibson (House of Cards).
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BARRY

«Barry» tem sido uma
verdadeira aula desde
o primeiro episódio. Na
terceira temporada, que
encetou na HBO Max,
a headline é simples
e incontornável: não
é suposto torcer pelo
assassino.
SARA QUELHAS
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Uma das melhores séries de comédia da última década, «Barry» reúne
um conjunto de premissas inusitadas que, de uma forma ou de outra,
acabam por resultar muito bem. O
que acontece quando um assassino
contratado, Barry (Bill Hader) decide
afastar-se da vida do crime e entregar-se a uma possível carreira na representação?
Como temos vindo a perceber desde a primeira temporada, um pouco
de tudo. Mas, agora, o que esperar
quando o ator e o assassino estão
demasiado próximos e a linha é quase impossível de distinguir (até por
Barry)?

A terceira temporada de «Barry» promete muito e começa logo a entregar
o que promete nos primeiros episódios. É certo que algumas storylines
vão ter de ser resolvidas, nomeadamente a relação de Barry e Sally (Sarah Goldberg) – que tem mostrado
traços de abuso –, a situação com o
mentor Gene (Henry Winkler), que
já sabe que Barry matou a sua namorada, e a questão da psicose de Barry.
A segunda linha narrativa resulta,
por exemplo, numa interessante roadtrip, em constante mutação, de Barry e Gene, mostrando um protagonista à deriva, em busca da salvação
que anseia desde o episódio piloto.

ESTA NÃO É UMA HISTÓRIA SOBRE HERÓIS
HBO MAX
Ao mesmo tempo que continua de
arma em punho, Barry vê surgirem
novas oportunidades como ator, embora tenha descurado amplamente
todo o seu potencial recentemente.
O karma parece ter os polos trocados, mas, como bem sabemos, nada é
linear em «Barry» e tudo pode acontecer a cada 30 minutos de episódio.
Estamos perante uma das séries em
que pode acontecer o previsível e o
imprevisível em questão de minutos,
algo facilitado pela complexidade
que nos foi sendo apresentada no núcleo central de personagens.
Quando o assunto é «Barry», é impossível não falar em Hank (An-

thony Carrigan), uma personagem
condenada a morrer logo no arranque (até os criadores mudarem de
ideias), que não só se mantém na
série, como tem ganhado progressivamente maior destaque. Livre
para conhecermos melhor o seu
lado pessoal, Hank continua a ser
uma fonte de problemas que, ironicamente, tende a atingir mais
quem o rodeia do que ele. Não será
de estranhar que, quando Bill Hader se quiser entregar a outros projetos, Carrigan acabe a protagonizar um spin-off em nome próprio.
Uma nota também para a adição de
Elsie Fisher ao elenco, como a filha
problemática de Sally na série que

está a desenvolver, «Joplin».
A criação de Alec Berg e Bill Hader,
que já arrecadou seis Emmys – e
possivelmente só não ganhou mais
porque surgiu um furacão de seu
nome «Ted Lasso» –, regressa agora
com um estatuto diferente de 2018.
É uma série de comédia bem consolidada, com um elenco de elevado
nível, e sem os habituais limites impostos em sitcoms ou narrativas com
protagonistas previsíveis e algo estáticos, que não hesita em alimentar-se de outros géneros, como o drama
e o thriller. Um must see, novamente.
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Entre regressos e estreias absolutas, há muito para
ver antes das desejadas chegadas do primeiro spinoff de «A Guerra dos Tronos» à HBO Max e de «O
Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder» ao Amazon
Prime Video. A verdade é que não podíamos estar
mais longe de um período de hiato, e nem no verão
o streaming promete dar descanso aos seriólicos.
A METROPOLIS destaca algumas das estreias a não
perder nas próximas semanas.
SARA QUELHAS

ZAPPING
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ZAPPING
O QUE ESTÁ A DAR NA TV

THE BOYS

WESTWORLD

Entre a promessa de vingança e um conjunto
de adversários promissores, a expetativa é
elevada. Como se a premissa totalmente surreal e
entusiasmante de «The Boys» não fosse suficiente
para colar a audiência ao ecrã, a série traz ainda uma
novidade de peso na terceira temporada. Jensen
Ackles, um dos fan favourites do mundo seriólico
após a longa passagem por «Sobrenatural», é uma das
adições. A sua personagem é uma apontada como uma
versão satírica do Capitão América.

Dois anos depois, «Westworld» está de volta para
consolidar o seu lugar como a série mais difícil de
compreender pelos seriólicos. Entre teorias, golpes
e muita tecnologia, nem sempre é fácil perceber os
caminhos que segue a série de Jonathan Nolan e Lisa
Joy. E muito menos para onde caminha a narrativa,
que teve como um dos principais destaques recentes
Aaron Paul, que regressa juntamente com Thandiwe
Newton, Evan Rachel Wood, Tessa Thompson e
Jeffrey Wright, entre outros.

AMAZON PRIME
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HBO MAX
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GOD'S FAVORITE IDIOT
NETFLIX

Se outros streamings se fazem valer de conteúdos
populares, a Netflix tem apostado em nomes
sonantes. Num mês em que estreia uma série
protagonizada por Rowan Atkinson (Bean), chega
«God's Favorite Idiot», uma história que traz o casal
Ben Falcone e Melissa McCarthy. A narrativa tem
uma forte base de comédia, como é caraterístico de
ambos: o pacato Clark apaixona-se por Amily na
fase mais complexa da sua vida. Além de ser o novo
mensageiro de Deus, avizinha-se o Apocalipse.

MS MARVEL
DISNEY+

São tempos felizes para os fãs de super-heróis. Entre
prequelas, sequelas e estreias muito aguardadas, o
Disney+ tem vindo a apresentar novas e promissoras
personagens. Vamos ver como será recebida
Kamala Khan (Iman Vellani), uma jovem de origem
paquistanesa que vive em Jersey City. Fã da Capitão
Marvel, Kamala passa por dificuldades de integração,
como muitos adolescentes; mas quem sabe se os
superpoderes, com que tanto sonha, têm a capacidade
de mudar a sua rotina…
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INÉDITOS TV CINE

Quando muitos espectadores andam distraídos com o zapping entre
plataformas de streaming a TVCine
recordou-nos o porquê de ser uma
referência há largos anos para todos
os amantes de cinema em Portugal.
A mudança de postura das distribuidoras cinematográficas no nosso
país, que deixaram de lançar filmes
indiscriminadamente nas salas, permitiu que se começasse a fazer uma
curadoria ainda mais apurada na
TVCine. Além das habituais grandes estreias, chegam agora todos
os meses aos canais TVCine filmes
inéditos de primeira água. Muitos
destes lançamentos deram que falar
nos principais mercados internacionais e têm a sua estreia em exclusivo
em Portugal nos canais TVCine.
JORGE PINTO

T V CI N E

UM TRIUNFO
«Um Triunfo» é baseado em factos verídicos. A narrativa
adapta livremente um invulgar relato desenrolado
na história de Jan Jönson, um encenador sueco que
em 1985, juntamente com um grupo de prisioneiros
sem qualquer experiência teatral, desempenham com
sucesso a peça de Samuel Beckett “À Espera de Godot”,
uma tragicomédia em dois actos.
Os temas existenciais e absurdistas da peça, até à
história real, com eco contemporâneo e universal,
são transportados pelo realizador e co-argumentista
Emmanuel Courcol para a realidade multicultural da
população encarcerada em França no século XXI. O
experiente e versátil Kad Merad interpreta Étienne
Carboni, um ator que está longe dos palcos e tem de
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trabalhar para subsistir quando inicia um workshop
de teatro numa prisão. Os poucos participantes estão
saturados de interpretar fábulas e Étienne sente a
oportunidade de fazer algo especial mobilizando
os presos na força do momento para representar o
intrincado “À Espera de Godot”.
Os vários fragmentos dos ensaios (muitos deles com
humor) e a representação em palco conferem o poder
da palavra e a ironia da situação dos presos/actores
que esperam, no palco e nas suas vidas, por algo que
nunca chegará. «Triunfo» combina o drama ligeiro
com humor e uma mão cheia de boas interpretações.
É uma obra cheia de energia, superação e força de
vontade.

JOE BELL
«Joe Bell» é um filme baseado em factos verídicos que
relata uma senda pela maior tolerância entre as pessoas face ao bullying nas escolas. A jornada torna-se
igualmente num interessante retrato de introspeção
entre um pai e um filho. Jadin Bell é um jovem do Colorado que se assume como gay no seu liceu e na sua família. Mas a reação de discriminação na escola tornam
a situação insuportável, com constantes e cruéis episódios de humilhação. Joe Bell, o pai de Jadin, perante os
factos decide partir a pé numa travessia da América,
do Colorado até Nova Iorque, para falar e levantar a
voz contra o bullying. Mark Wahlberg (Joe Bell) e Reid
Miller (Jadin Bell) são os principais protagonistas e o
filme vale e está contido no diálogo dos dois actores
que criam o percurso da redenção de um pai que fa-

lhou nas suas próprias escolhas… O filme foi realizado
em 2020 por Reinaldo Marcus Green, antes de assinar
«King Richard: Para Além do Jogo» (2021), filme que
valeria o Oscar de Melhor Actor a Will Smith. Apesar
de ter uma curta carreira, Reinaldo Marcus Green, tem
escolhido obras que possuem uma relevância social e
política nas divergências de uma América dividida pela
desigualdade e a discriminação – veja-se a mini-série
«We Own This City» (2022), desenvolvida por David
Simon («The Wire»), e a sua obra de estreia «Monsters
and Men» (2018). «Joe Bell» é um relato pessoal de vários prismas (a família, a escola, a solidão e o desespero
de quem sofre o bullying) convidando o espectador a
refletir e a actuar numa sociedade que se pretende harmoniosa e não discriminatória.
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T V CI N E

CHANGING THE GAME
«Changing the Game», de Michael Barnett, é um
documentário desenrolado no mundo do desporto nos
liceus norte-americanos e aborda a luta pela igualdade
de direitos de três jovens transgénero. Em diferentes
Estados e liceus que frequentam, os três adolescentes
batem-se pelas suas paixões desportivas perante a
constante discriminação que sofrem. As histórias de
inspiração são lições de vida e coragem no desejo da
igualdade e no ser genuíno.
O dinâmico documentário assenta em histórias
poderosas e nos relatos dos familiares mais próximos
que são a rocha onde estes jovens se sentem apoiados
nas suas escolhas. «Changing the Game» foi muito bem
produzido em termos visuais, sonoros e de montagem,
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ao interlaçar a história dos três jovens com os relatos
pessoais e desportivos. O filme tentou da melhor
forma apresentar as discrepâncias políticas e sociais
entre os diferentes Estados americanos.
O impacto da audácia destes jovens é feito perante uma
estatística assustadora que é apresentada no filme:
5 em cada 10 jovens transgénero nos EUA cometem
ou tentam cometer suicídio. «Changing the Game»
vence a batalha por abordar a história a partir da visão
dos jovens e da coragem destes perante o bullying
de adultos e dos media. A força que possuem para
se manterem mentalmente saudáveis, enfrentando
adversidades muito além do desporto, é um exemplo
para todos nós.

GAIA
«Gaia», de Jaco Bouwer, é um filme que mistura
terror e ecologia. Desenrola-se numa selva sul-africana povoada por perigos que advêm da própria
Natureza que reage perante a ameaça da desflorestação e alimenta-se das espécies invasoras, neste
caso, os humanos.
A porta de entrada na história é Gabi (Monique
Rockman), uma guarda-florestal que não viu certamente o «Holocausto Canibal» e decide ir à procura
de um drone que caiu na floresta…
Nas profundezas da vegetação encontra dois sobreviventes, um investigador obcecado (Carel Nel)
e o seu filho (Alex van Dyk) que desconhece em

absoluto o mundo para lá da floresta e qualquer sinal de tecnologia – e, já agora, o sexo oposto... Gabi
apercebe-se que está numa luta entre a fé a ciência
e tem à mistura um circo de aberrações que desejam
eliminar os seres vivos. Além do aspecto visual do
filme, a dinâmica mais interessante de «Gaia» é a
relação entre Gabi e os dois sobreviventes e onde
as emoções menos esotéricas, diria, mais humanas,
criam o verdadeiro terror das relações.
A obra combina habilmente o digital com o trabalho
artístico de maquilhagem onde a natureza invade o
organismo humano na criação de mutações e monstros numa floresta que se comporta como um organismo racional.
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T V CI N E

UM LUGAR

«Um Lugar» descreve a história de Edee (Robin Wright),
que sofre uma perda irreparável na sua vida. Perante o
colapso, ela decide desaparecer para começar de novo
e isola-se do mundo mudando-se para o meio das
montanhas para tentar lidar com a sua dor. Ao abandonar
o contacto com o mundo, escapa à morte certa quando
confrontada com os rigores da Natureza. Edee acaba por
ser salva por um estranho (Demián Bichir) que a ensina a
sobreviver nas montanhas. Demián Bichir está sólido que
nem uma rocha na composição de um belo personagem. A
compaixão ensina Edee a ser autónoma e gradualmente a
renascer, aprendendo a confiar e a lidar com os fantasmas
do passado. «Um Lugar» foi rodado em paisagens
deslumbrantes, mas também exigentes para a rodagem do
filme, e o desenrolar da narrativa na montanha de Moose,
em Alberta, Canadá, substituiu perfeitamente no filme as
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montanhas Rockies do Wyoming dos EUA. «Um Lugar»
foi baseado num argumento escrito por Jesse Chatham e
Erin Dignam, é o triunfo de uma mulher: Robin Wright.
A sua estreia na realização de uma longa-metragem é
bastante promissora. Robin Wright realizou com invulgar
destreza e intimidade o espaço e a história de uma mulher
fragilizada que terá de ter garra e encontrar o seu próprio
caminho para lidar com a crueldade do destino. É uma
história sobre o afeto entre as pessoas e a resistência ao
choque. Curiosamente é uma obra que traz à memória
outro filme excepcional «O Lado Selvagem», de Sean
Penn (ex-marido de Robin Wright). Apesar de ambos os
filmes incluírem a temática da (sobre)vivência no meio da
natureza, a obra de Robin Wright possui uma voz distinta.
«Um Lugar» foi um dos belos destaques cinematográficos
de 2021 e tem uma mensagem de bondade e resiliência

ZOLA

«Zola» é inspirado numa situação mais estranha do
que a própria ficção. O filme é baseado numa tweet
thread [sequência de tweets] de 2015 de A’Ziah “Zola”
King. O relato no Twitter detalhava factos verídicos
sobre uma viagem relâmpago de Nova Iorque (N.I.) a
Tampa, na Flórida, durante um fim-de-semana alucinante. Zola (Taylour Paige) trabalhava num dinner
onde conhece Stefani, uma stripper que a convidou
para actuarem em conjunto num bar da Flórida. O convite transforma-se numa jornada de engano, violência
e tráfico sexual. O filme ganha outra dimensão graças
a Zola, a narradora interveniente, que comentava o
surreal através dos seus tweets. Riley Keough, no papel de Stefani, está, mais uma vez, em ponto rebuçado.
O filme de Janicza Bravo mescla uma multiplicidade de
emoções e transforma o percurso mirabolante de Zola

numa trip maioritariamente com humor desgarrado
perante a esperteza saloia de Stefani, a imbecilidade
do namorado (Nicholas Braun em type casting, num
papel semelhante ao seu desempenho em «Sucessão») e
a insanidade do seu chulo de Stefani (Colman Domingo
na melhor performance do filme).
A realização de Janicza Bravo cria um ambiente de
transe com a dinâmica da narradora activa, os tweets no ecrã, os sons e a direção de fotografia que conferem uma perspectiva de realismo aos acontecimentos.
A narrativa aborda igualmente factores fraturantes
como a raça, o dinheiro, a condição social, o amor e a
amizade. É uma promessa para espanto e riso perante
o egoísmo e a estupidez dos personagens, mas sobretudo o humor mordaz da realização e do argumento de
Janicza Bravo.
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A VIAGEM DE
PEDRO
TÍTULO ORIGINAL

A Viagem de Pedro
REALIZAÇÃO

Laís Bodanzky
ELENCO

Cauã Reymond
Victoria Guerra
Welket Bungué
ORIGEM

Brasil / Portugal
DURAÇÃO

96 min.
ANO

2021

«A Viagem de Pedro» acompanha a longa travessia
do ex-imperador do Brasil rumo a Portugal, a pátria
longínqua, quase esquecida. De Portugal, de onde
saiu ainda criança, diz lembrar-se apenas do cheiro
do alecrim, mas ele sabe bem que aquilo que o espera
é o odor acre do sangue e da pólvora. Enquanto
lutava contra várias facções rebeldes no Brasil, em
Portugal era aclamado Rei o seu irmão mais novo,
Dom Miguel. A separar os dois irmãos não estava só o
grande oceano, nem só a disputa pelo direito ao trono,
estava também a oposição de duas visões políticas:
o liberalismo e o absolutismo. Mas o filme de Laís
Bodanzky não se interessa tanto por estas questões,
preferindo focar-se no retrato psicológico e íntimo de
Pedro.
Interpretado por Cauã Reymond, Pedro surge-nos
como uma figura conturbada. Oscilando entre delírios
de grandeza e o sentimento de impotência (literal e
metafórica). Vagueando pelos corredores apertados da
fragata inglesa, Pedro vai-se cruzando com fantasmas
do passado e com visões angustiadas do futuro. A
frustração e a dúvida abrem caminho à paranóia e
à superstição. Este estado de confusão acaba por se
reflectir também na própria estrutura do filme que
parece sair prejudicada. A montagem, assente numa

sucessão de cenas-tema (a virilidade e a frouxidão; o
empoderamento da mulher e o seu castigo; a rebeldia
dos ex-escravos e o seu sofrimento; etc.) carece de
ritmo e de unidade, mas sobretudo de rasgo.
A co-produção portuguesa e brasileira representa
ainda assim uma aposta interessante em retratar uma
pequena frincha de uma história comum com pelo
menos cinco séculos. É de louvar o cuidado com os
cenários, figurinos e adereços de época. É sabido que
este tipo de produções traz sempre custos bastante
elevados. Contudo, provavelmente, essa será apenas
uma das razões que explicam a relativa escassez de
filmes com enfoque histórico entre nós. No caso de
Portugal, um país com quase 900 anos, é curioso
observar como tudo parece estar sempre e ainda à flor
da pele. A viagem continua. CATARINA MAIA
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DOWNTON
ABBEY: UMA
NOVA ERA
TÍTULO ORIGINAL

Downton Abbey: Uma Nova Era
REALIZAÇÃO

Simon Curtis
ELENCO

© 2022 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

Maggie Smith
Hugh Bonneville
Michelle Dockery
ORIGEM

Reino Unido, EUA
DURAÇÃO

125 min.
ANO

2022

Em tempos de domínio das séries, o caso das adaptações
cinematográficas de «Downton Abbey» é paradigmático
da diferença entre os dois meios. Este grande sucesso de
Julian Fellowes, centrado nas aventuras e desventuras
de uma família aristocrática britânica, os Crawley,
rendeu seis temporadas (2010-2015) e chega agora ao
segundo filme. A pergunta que se coloca é: qual a razão
de prolongar uma série em “formato” de cinema em vez
de fazer uma nova temporada? Após o visionamento de
«Downton Abbey: Uma Nova Era», a sensação com que se
fica é de desperdício da grande tela. Não exatamente por
uma questão de escala mas por inadequação de tempos
narrativos. Mais do que o anterior, este segundo filme,
assinado por Simon Curtis, é um concentrado de enredos
que dava para alimentar toda uma temporada.
Há duas linhas principais na história: por um lado,
surge uma proposta de rodagem de um filme na icónica
mansão dos Crawley, que pode ser uma importante ajuda
financeira para a manutenção da propriedade, por outro,
e em simultâneo, a notícia misteriosa de que foi deixada
uma herança (em forma de villa) à matriarca interpretada
por Maggie Smith, levando parte da família numa
viagem até França. Entre um plano de ação e outro,
Fellowes, que escreve o argumento como escreveria para
a televisão, perde-se em pequenas situações, aqui e ali,
entre as várias personagens, montando-as como uma
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crónica feliz em que tudo se resolve numa questão de
minutinhos, sem ponta de complexidade.
Nota-se que a trama à volta da dita produção de um filme
mudo (de um momento para o outro convertido num
filme falado) é descaradamente inspirada em «Serenata
à Chuva» (1952), com um vislumbre do que aconteceu
à carreira de muitos atores nesse período de transição
técnica. E só aqui havia muito a explorar em termos de
retrato de época... Mas, claro, não há tempo: é preciso
intercalar o que se passa na villa com os percalços no set e
ainda vigiar o estado de saúde da Condessa viúva.
Cada cena de «Downton Abbey: Uma Nova Era» está
cronometrada para servir um propósito de “ronda” por
todas as personagens, sem se interessar particularmente
pelo mundo interior de nenhuma delas – confia-se na
ligação que os espectadores da série têm com todos os
elementos daquela família, ou do staff, e manda-se às
urtigas qualquer noção de tempo dramático (ou mesmo
humorístico). É como se as linhas de diálogo picassem
o ponto de uma resolução rápida, para se prosseguir
com a máquina narrativa, descuidando por completo o
facto de se tratar de um filme e não de um conjunto de
episódios enlatados. Por outras palavras, a intriga de chá
de «Downton Abbey», que respira tão bem no pequeno
ecrã, acusa falta de ar no cinema...
INÊS N. LOURENÇO

A ODISSEIA DOS
TONTOS
TÍTULO ORIGINAL

La Odisea de los Giles
REALIZAÇÃO

Sebastián Borensztein
ELENCO

Ricardo Darín
Luis Brandoni
Verónica Llinás
ORIGEM

Argentina/Espanha
DURAÇÃO

116 min.
ANO

2019

O filme de Sebástian Borensztein, inspirado no livro
“La Noche de la Usina” de Eduardo Sacheri, começa,
precisamente, com a definição de “tonto”. Segundo
a tradução do dicionário, tonto é uma pessoa lerda,
ingénua, que não vê maldade. Mas até onde podem ir
estes “tontos”, que trabalham e cumprem as regras sem
questionar, quando a sua estrutura é terrivelmente
abalada?
“A Odisseia dos Tontos” recua a 2001, altura de uma
crise económica que estalou na Argentina e que
ficou conhecida como “Corralito”, durante a qual as
pessoas não podiam mexer livremente nas suas contas
bancárias e não poderiam levantar mais de 250 pesos
por semana. Como em qualquer crise económica,
existe sempre alguém que lucra e alguém que perde,
e os “tontos”, geralmente, são aqueles que saem
prejudicados.
Neste grupo de “tontos” encontramos um antigo
jogador de futebol, que se tornou herói numa pequena
terra esquecida perto de Buenos Aires. Fermín
Perlassi (Ricardo Darín) e a sua esposa, Lidia Perlassi
(Verónica Llinás), têm um sonho para ajudar a terra a
sair da pobreza e dar trabalho a 57 pessoas, mas são
apanhados no “Corralito” e depois de conseguirem
juntar dinheiro de vários habitantes da terra para a
grande cooperativa, percebem que foram enganados

pelo gerente do banco e um advogado corrupto.
A trama evolui, a partir daqui, para um plano à la
«Ocean’s Eleven» para recuperar o dinheiro roubado,
mas, neste caso, o grupo de vizinhos e amigos nada
têm de armas tecnicamente avançadas ou ajuda de
tecnologia sofisticada. Em “A Odisseia dos Tontos”
munem-se de outras armas, bastante mais eficazes por
vezes: a justiça popular, a amizade, a resiliência, a luta
por aquilo em que se acredita, o enfrentar dos medos
quando já não há mais nada a perder. E essa é a maior
das forças.
De uma forma leve e simplista, e com um trabalho de
atores maduro e certeiro, o argumento de Sebástian
Borenszteine e Eduardo Sacheri aponta o dedo à
corrupção e à forma como os “pobres” são sempre o
elo mais fraco, mas neste caso, eles tornam-se a força
suprema.
Candidato da Argentina ao Óscar de Melhor Filme
Internacional, «A Odisseia dos Tontos» conta com a
sempre irrepreensível prestação de Ricardo Darín Com
apontamentos cómicos e até alguns lugares-comuns,
a verdade é que a ficção e a realidade confundem-se
e é nesse cruzamento que a inspiração surge: quando
não há nada mais a perder, o impossível torna-se
possível e os tontos revelam-se os verdadeiros heróis.
SARA AFONSO
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DOUTOR
ESTRANHO NO
MULTIVERSO DA
LOUCURA
TÍTULO ORIGINAL

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
REALIZAÇÃO

Sam Raimi
ELENCO

Benedict Cumberbatch
Elizabeth Olsen
Xochitl Gomez
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

126 min.
ANO

2022

O Multiverso chegou em força ao Universo
Cinematográfico Marvel (UCM) e o Doutor Estranho
serve como cicerone para mostrar este novo capítulo. Na
história, o herói tem de lidar com uma grande ameaça
para o Multiverso, com consequências imprevisíveis.
Para poder ajudá-lo na sua tarefa, pede ajuda a Wong
e a Wanda Maximoff, ela própria ainda a lidar com
os acontecimentos narrados na série «WandaVision»
(2021). Pelo meio, Strange ainda se cruza com uma
jovem que tem um papel crucial nesta fase, já que tem o
poder de viajar entre diferentes realidades.
O UCM tem mostrado uma boa dose de versatilidade, ao
contar com vários realizadores e perspetivas díspares,
como Taika Waititi, Ryan Coogler, James Gunn ou
Chloé Zhao. Com «Doutor Estranho no Multiverso da
Loucura» denota-se ainda mais arrojo, com a introdução
do terror na saga. Para tal, a Marvel chamou Sam Raimi,
responsável por «A Noite dos Mortos-Vivos» (1981),
mas também os primeiros filmes do Homem-Aranha,
pelo que não é, de todo, uma novidade nos filmes de
super-heróis. Raimi tem já uma carreira longa, mas a
mente continua bem fresca, e a sua realização é um dos
aspetos mais valorosos neste novo filme. É certo que
não é propriamente um filme de terror, mas tem vários
elementos do género, incluindo algumas referências aos
clássicos, encaixando perfeitamente na narrativa.
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Benedict Cumberbatch tem mais uma interpretação
segura enquanto Doutor Estranho, mas o filme é de
Scarlet Witch. Wanda reinvindica para si, finalmente,
o posto como uma das personagens mais poderosas da
saga - senão mesmo o lugar cimeiro. Transtornada pelo
sofrimento e constante descoberta de si mesma, Scarlet
Witch rouba o protagonismo ao longo de toda a obra. O
percurso de Wanda é um dos mais complexos do UCM
e Elizabeth Olsen não desperdiçou a oportunidade de
mostrar a evolução da sua personagem em «Doutor
Estranho no Multiverso da Loucura», tal como já tinha
feito nos filmes anteriores e sobretudo na série à qual
Wanda dá nome. Contudo, tal não deixa de levantar
algumas dúvidas pelo rumo narrativo escolhido na
abordagem à personagem.
«Doutor Estranho no Multiverso da Loucura» não
é o melhor filme da saga, que ainda parece não ter
reencontrado o tom certo após o épico «Vingadores:
Endgame» (2019). De qualquer forma, tem vários
momentos que são um deleite para os fãs, com o
recurso às surpresas que o multiverso proporciona e
que aqui é bastante aproveitado. A nova obra é, por isso,
interessantemente estranha, sobretudo por explorar um
novo género, numa perspetiva refrescante que se quer
numa saga tão intrincada e cheia de história(s).
TATIANA HENRIQUES

O RELATÓRIO
AUSCHWITZ
TÍTULO ORIGINAL

The Auschwitz Report
REALIZAÇÃO

Peter Bebjak
ELENCO

Noel Czuczor
Peter Ondrejicka
John Hannah
ORIGEM

Eslováquia
DURAÇÃO

94 min.
ANO

2021

Quando “O Relatório de Auschwitz” foi publicado
por meios de comunicação, vários meses depois
de ter sido escrito por dois fugitivos do campo de
concentração – que contavam os horrores que por
lá se viviam –, o mesmo teve de ser editado já que o
seu teor era tão brutal que se temia que muitos não
acreditassem. Na longa-metragem realizada por Peter
Bebjak, é recuperada a história dos dois prisioneiros
judeus que o escreveram, Alfred Wetzler e Rudolf
Vrba.
Além da violência inerente a acontecimentos desta
dimensão, e inescapável em filmes sobre este período
histórico, há um lado claustrofóbico que marca o
arranque de «O Relatório Auschwitz». Alfred e Rudolf
estiveram alguns dias escondidos, num espaço
minúsculo, até que pudessem efetivamente tentar
sair do parque; enquanto os colegas do seu barracão
enfrentavam os oficiais Nazis, que forçavam a sua
resistência de forma a encontrar os prisioneiros
desaparecidos. Nem o medo os faz arredar pé, num
testemunho visual de imensa força.
Mais do que retratar a chacina que se praticava em
Auschwitz-Birkenau, Peter Bebjak – que também é
coautor do argumento inspirado no livro de Alfred,
"What Dante Did Not See" – evidencia a descrença
com que até os opositores dos Nazis encaravam o

que se contava sobre os campos. Ao mesmo tempo
que a frustração se vai intensificando no rosto dos
protagonistas, brilhantemente interpretados por
Noel Czuczor (Alfred) e Peter Ondrejicka (Rudolf),
a própria audiência é colocada numa posição
desconfortável.
«O Relatório Auschwitz» é um daqueles casos em
que o cinema extravasa os seus limites físicos para
tocar diretamente a audiência. O que acontece na
tela comunica com quem vê, que não tem como
ficar indiferente à brutalidade do que acontece,
obscurecido, sóbrio e, a espaços, intensamente,
mesmo à sua frente. E o próprio argumento integra
várias emoções, tanto de quem está cada vez mais
frágil, como dos Nazis – que, por exemplo, também
sentem o custo da guerra quando ela lhes bate à
porta…
Tudo tem um preço, e isso ganha um peso diferente
quando falamos desta ficção inspirada por factos
verídicos. Para que duas pessoas possam ter a
oportunidade de escapar, mesmo com o risco de
acabarem penduradas na entrada do campo de
concentração, é preciso que um conjunto de outros
prisioneiros passe por provações. No entanto, que
valor tem a vida para quem está destinado a morrer,
de uma maneira ou de outra? SARA QUELHAS
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PARIS 13
TÍTULO ORIGINAL

Les Olympiades, Paris 13e
REALIZAÇÃO

Jacques Audiard
ELENCO

Lucie Zhang
Makita Samba
Noémie Merlant
ORIGEM

França
DURAÇÃO

105 min.
ANO

2021

Existe uma canção de Chico Buarque que arranca
lágrimas e dispara assobios sempre que toca na
rádio: “Carlos amava Dora/ que amava Pedro/ que
amava tanto/ que amava a filha/ que amava Carlos/
que amava Dora/ que amava toda a quadrilha”?
Existe um quê do sentimento descrito pelo trovador
brasileiro em «Paris 13» («Les Olympiades, Paris
13e»), que o francês Jacques Audiard extraiu das
BDs do cartoonista americano Adrian Tomine (“A
Solidão de um Quadrinho Sem Fim”). É um momento
Truffaut de Audiard, fragmentando Antoine Doinel
por muitos personagens. Na sua narrativa de um
preto & branco suave, Émilie conhece Camille que
está atraído por Nora, cujo caminho se cruza com o de
Amber. Três garotas e um rapaz. Quatro encarnações
da multiplicidade cultural de uma França que saiu da
pandemia afoita por entender o que restou do contato
físico, do toque, da presencialidade.
Esses personagens são amigos; às vezes, amantes;
e às vezes, as duas coisas. Foi esse o ethos que o
campeão de bilheteria laureado com a Palma de
Ouro de 2015, pelo bravo «Dheepan», extraiu das
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graphic novels “Amber Sweet”, “Hawaiian Getaway”,
“Summer Blonde” e “Killing and Dying”, publicados
por Tomine na banda desenhada “Optic Nerve”. Mas
Audiard dá o seu toque autoralíssimo ao dar vazão
a uma transcendência, ou seja, uma prospeção de
felicidade que parece não caber mais nos cerebrais e
nada carnais rizomas do cinema contemporâneo. O
fervor da carne sumiu sobretudo num momento no
qual Hollywood parece ter abolido o beijo na boca
das suas tramas, mesmo as mais comerciais. Diante
do medievalismo dos tempos atuais, onde sobretudo
Hollywood castrou toques e beijos, um filme que
celebra o amor, nas bases da fisicalidade, merece ser
festejado como um gesto de ousadia.
Na sua argamassa, em fase de palavra, Nicolas
Livecchi , Léa Mysius e Céline Sciamma (a diretora do
apaixonante «Retrato de uma Jovem em Chamas»,
de 2019) colaboraram com Audiard num guião que
exulta Jean-Marie Maurice Schérer (1920-2010),
mais conhecido pelo pseudónimo Éric Rohmer, a
cada tomada, buscando reavivar as memórias desse
realizador que deu à palavra falada a dimensão de

um poema. Muito se fala da conexão entre «Paris,
13» e «A Minha Noite em Casa de Maud» (1969),
que rendeu a Rohmer duas indicações ao Oscar. No
fim dos anos 1960, esse pilar da Nouvelle Vague (o
movimento responsável por levar o cinema francês
à modernidade, submetendo-o a uma hemodiálise
sociológica) surpreendeu uma era que revisava
comportamentos afetivos e sexuais ao mostrar
uma (quase) amizade entre um católico fervoroso
(Jean-Louis Trintignant) e uma mulher libertária
Maud (Françoise Fabian). Cinco décadas depois,
a estranheza que havia em Rohmer, acerca das
conexões entre cama e rotina, amizade e tesão, segue
intrigando a ala autoral da indústria cinematográfica
francesa, ainda rendendo uma dramaturgia capaz de
se opor às convenções da moral.
Audiard, que chegou aos 70 anos, interessa-se por
essa mania que as pessoas têm de gostar de alguém
desde «Nos Meus Lábios» (2001), que atestou o som
e a fúria de atriz Emmanuelle Devos. Mas o ato de
amar, em seus filmes, quase sempre era mediado por
um aríete de desespero e por vetores de desarranjo

social, como visto em «Ferrugem e Osso», de 2012.
Há quatro anos, «Os Irmãos Sisters», um faroeste que
ele filmou em Inglês, com Joaquin Phoenix e John
C. Reilly, trouxe o primeiro sopro de brandura em
seu corpo a corpo com a paixão. E, agora, um timbre
cool rege as notas do desejo de «Paris 13». Mesmo
nas sequências de mais febre, com incontinência
de prazer, ele consegue ser suave, interessado em
mostrar como ligações cálidas servem de interseção
entre a operadora de telefone Émilie (Lucie Zhang),
o incansável professor Camille Germain (Makita
Samba), a estudante de Direito Nora (Noémie
Merlant, avassaladora) e a camgirl Amber (Jehnny
Beth). Cada um num arranjo, todas essas quatro
pessoas se querem. Acreditam-se fiéis ao que Chico
cantava: “a gente só almoça, só se coça e se roça e só se
vicia”. Mas, como samba sua música: “Na hora certa,
a casa aberta, o pijama aberto, a família. Armadilha”.
Amar não é fácil. O cinema sabe. E é tarefa de poetas
como Audiard compartilhar esse conhecimento.
RODRIGO FONSECA
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O HOMEM DO
NORTE
TÍTULO ORIGINAL

The Northman
REALIZAÇÃO

Robert Eggers
ELENCO

Alexander Skarsgård
Nicole Kidman
Claes Bang
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

137 min.
ANO

2022

Prestes a ser repaginado pela Amazon Prime, em
forma de narrativa serializada, J. R. R. Tolkien
(1892-1973) alertava: “Nunca ria de dragões vivos.
Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca
as que abandonou”. Esse alerta dele, que transpira
de “O Hobbit” a “O Senhor dos Anéis”, tonificou os
grandes espetáculos capa & espada da cultura pop.
Incluamos aqueles que falam dos Vikings. «Valhalla
Rising - Destino de Sangue» (2009) de Nicolas
Winding Refn, era o melhor. Pelo menos, foi até «The
Northman» chegar... e faturar US$ 60 milhões.
Celebrizados na cultura pop dos anos 2000 por
séries («Vikings» e «Vikings: Valhalla») e comics
(“Northlanders”, da DC Comics, e “O Poderoso
Thor”, da Marvel), os guerreiros do mar egressos da
Escandinávia, que singraram e sagraram o mundo
de 793 d.C. a 1066 d.C., ficaram famosos no grande
cinema de Hollywood por uma única longa-metragem
de relevância histórica e difusão internacional,
lançado em 1958, pelo cineasta Richard Fleischer
(1916–2006). «Vikings, Os Conquistadores» custou
caro para a sua época (US$ 3,5 milhões), mas
faturou bastante (US$ 7 milhões), rendeu uma
indicação ao Prémio do Sindicato dos Diretores dos
EUA (DGA) para Fleischer e garantiu um prémio
de melhor ator a Kirk Douglas (1916-2020) no
Festival de San Sebastián, em Espanha. Apesar do
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prestígio dessa longa, aquele povo ficou circunscrito
no imaginário do pop, até a segunda década dos
anos 2000, pelas vias do rock (via viking metal,
com bandas como Amon Amarth e Einhenjer) e por
menções no comic “A Espada Selvagem de Conan”,
onde são representados pela população dos Vanires.
Refn fez bonito com Mads Mikkelsen em «Valhalla
Rising». Mesmo sem dizer uma palavra nessa longa,
aparecendo o tempo todo desfigurado, com uma
cicatriz, Mikkelsen torna seu personagem, o furioso
Um Olho, uma figura do qual não se desgruda um
minuto na trama narrada por Refn. O cineasta
ganhou prestígio (e o prémio de melhor direção em
Cannes, em 2011) com «Drive», um marco da ação.
Mas, antes, já havia alcançado reconhecimento por
um par de filmes com Mikkelsen no elenco: «Pusher»
(1996) e «Bleeder» (1999). No entanto, essa parceria
alcançou seu apogeu com a história de Um Olho.
Mas, agora, 13 anos depois Robert Eggers, em seu
exuberante e autoralíssimo «O Homem do Norte»
(«The Northman»), abre a Caixa de Pandora que
reteve os feitos, as lendas e os demónios daqueles
que rezam por Odin, o Deus dos Deuses. O novo
filme de Robert Eggers é mais do que um thriller capa
& espada, ainda que converse, de forma potente,
com as convenções do género. Trata-se de um estudo
antropológico sobre o modo de ser, de agir, de crer e
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de reagir de uma sociedade pagã, onde o empenho da
direção se ressalta mais na reprodução de rituais (de
fé e de guerra) do que na historiografia.
É algo próximo – ainda que mais radical,
plasticamente, e menos realista – do soberbo «Conan,
o Bárbaro», que completou 40 anos a 14 de maio,
consagrado o legado do diretor John Milius. Há
situações muito parecidas entre o cult de 1982 de
Milius e o visceral ensaio sobre o rancor de Eggers,
começando pela premissa (a morte em família, uma
criança fugida e o treino de um guerreiro nas forjas
do ódio) e pela sequência (brilhante) do encontro do
anti-herói com um esqueleto ancestral (e mágico) que
guarda uma espada. O guerreiro de Milius, Conan,
era um Schwaarzenegger balbuciante, de bíceps
furunculares e de muito carisma. Já o tal “homem do
norte” de Eggers, Amleth (vivido por um Alexander
Skarsgård sempre besuntado de sangue, no auge
da sua vontade de potência como ator), é um nobre
caído, o filho de um rei morto. E que rei estonteante
é Aurvandil, senhor de muitas batalhas, fiel à
mitologia dos corvos, vivido por um grisalho Ethan
Hawke! Cada passo da trama escrita pelo escritor
islandês Sigurjon B. Sigurdsson (ou apenas Sjón) e
Eggers é guiada pela presença ausente de Aurvandil,
o que justifica a escolha de um astro da envergadura
de Hawke.

A partir do assassinato dele pela lâmina de seu
irmão, Fjölnir (papel dado a um contido Claes Bang,
astro de «O Quadrado»), Eggers exercita a sua
autoralidade, dialogando com processos que trouxe
de «A Bruxa» (pelo qual ganhou o prémio de Melhor
Direção em Sundance, em 2015) e de «O Farol»
(Prémio da Crítica da Quinzena de Cannes em 2019).
O seu traço identitário como diretor-autor está
na reflexão da loucura e do excesso que circunda o
povoamento de regiões vetorizadas pelo isolamento
e por culturas opressivas, seja o fervor cristão, seja o
código dos marujos, seja a cultura da barbárie.
Mas, aferrado aos debates sobre equidade de
géneros dos novos tempos, ele tem a sabedoria de
dar às mulheres um espaço de honra em narrativas
movidas pela fúria dos homens, como se vê na figura
da escravizada Olga, que extrai de Anya Taylor-Joy
uma atuação transbordante, ou na rainha encarnada
por uma Nicole Kidman endemoniada. E ainda tem
Björk, numa rápida aparição como clériga dos deuses
nórdicos. Tudo isso cozido em fervura máxima
na panela de pressão da fotografia abafada (ocre)
de Jarin Blaschke. É um espetáculo de vísceras e
de rezas, que atesta Skarsgård como um dos mais
perseverantes atores de nosso tempo.
RODRIGO FONSECA
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TOP GUN:
MAVERICK
TÍTULO ORIGINAL

Top Gun: Maverick
REALIZAÇÃO

Joseph Kosinski
ELENCO

Tom Cruise
Jennifer Connelly
Miles Teller
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

131 min.
ANO

2022

«Top Gun: Maverick» é um filme que desafia as
expectativas, afirmando de forma corajosa que
mesmo que o fim seja inevitável, ele pode e deve ser
escrito nos nossos próprios termos. Tom Cruise, o
realizador Joseph Kosinski e o super produtor Jerry
Bruckheimer assim o quiseram demonstrar num
daqueles casos onde fizeram mesmo a diferença. «Top
Gun: Maverick» almeja bem alto a missão de entreter
o espectador. Para o público que teve a possibilidade
de ver e viver o original tem agora de volta aquele
poder de impulsão de «Top Gun – Ases Indomáveis»
(1986) de Tony Scott – o filme tem inclusive uma
dedicatória ao saudoso realizador.
A história «Top Gun: Maverick» passa a voar, mas
não deixa aquele sabor de lugar-comum. As emoções
estão sempre ao rubro entre a adrenalina do voo,
a responsabilidade de uma promessa e o encontro
agendado com o destino. Tom Cruise só se juntou ao
projeto com a garantia de ter um sólido argumento
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e a passagem sem filtros da adrenalina de voar sem
o uso do ecrã verde ou dos efeitos computorizados.
Embora interprete um personagem mais maduro,
Tom Cruise continua a ter uma aura e um carisma
eternamente jovem, fintando os mais cépticos e
desafiando todas as convenções. Esteve muito bem
coadjuvado no filme por actores como Miles Teller,
Jon Hamm e Jennifer Connelly.
A realização e a paixão de Joseph Kosinski também
teve a sua quota de mérito na concepção do
espectáculo visual. Ele chegou mesmo a estudar
aeronáutica e engenharia espacial na preparação para
este filme. Apesar de se ter inicialmente distinguido
na sua carreira em filmes com CGI como «Tron:
Legacy» e «Oblivion» (com Tom Cruise), Kosinski
também assinou o drama de acção baseado em factos
verídicos «Só para Bravos», que contava no elenco
com Miles Teller e Jennifer Connelly. O argumento
de «Top Gun: Maverick» foi também co-escrito por
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Christopher McQuarrie, habitual colaborador de Tom
Cruise e realizador dos últimos tomos de sucesso de
Missão Impossível.
A tecnologia permitiu a instalação de seis câmaras
IMAX no interior do cockpit dos aviões capturando
as expressões faciais e transmitindo para o público
a sensação de velocidade, perigo e audácia que os
actores estavam a interpretar em tempo real. As
sequências aéreas são absolutamente fantásticas.
E lembramos que em 2010 uma câmara IMAX era
maior do que um carrinho de compras…

entretenimento (além dos super-heróis) e ao mesmo
tempo é um convite ao público mais adulto que tem
estado afastado das salas de cinema, provavelmente
por não ter tão boas razões como este filme para
regressar.
«Top Gun: Maverick» é icónico, nostálgico e
arrepiante. Sentimos todo o poder deste filme de
aventura e acção com uma pitada de drama ligeiro,
onde se transmite o legado e se fazem as pazes com o
passado. JORGE PINTO

«Top Gun: Maverick» foi feito e pensado para o
grande ecrã. Não acredito que se assistir ao filme
numa televisão ou num ecrã de telemóvel se possa
ter a mesma sensação de adrenalina e envolvência
da imagem e som que temos numa sala de cinema.
«Top Gun: Maverick» tem o condão de fazer
sonhar os mais jovens com novos horizontes de
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TÍTULO ORIGINAL

Turning Red
REALIZAÇÃO

Domee Shi
VOZES

Rosalie Chiang
Sandra Oh
Ava Morse

TURNING RED: ESTRANHAMENTE VERMELHO
«Turning Red» relata a história de uma menina de
origem asiática que vive em Toronto e que deseja sair
da alçada mãe. Meilin (voz de Rosalie Chiang) quer
apreciar o mundo como uma adolescente normal e
para lá do alto nível de exigência maternal. Desse
confronto entre a ultra mãe galinha (voz de Sandra
Oh) e a filha rebelde surge um legado maldito (ou
talvez mágico) da sua família asiática quando Meilin
se transforma num panda gigante quando fica
ansiosa. É um filme a piscar o olho para a audiência
feminina e também ao público asiático. «Turning
Red» tem alguns conceitos interessantes, como a
chegada do primeiro período, aliado ao desejo de
autonomia da heroína do filme ao ser personalizado e
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incompreendido num fofo e gigante panda vermelho.
Temos também o elo familiar, a força da amizade e o
elemento de sátira tween (pré-teenager) a conquistar
o mundo e a venerar as suas taras como as boys
bands. E finalmente, o aspecto chave da obra: a
relação exigente e possessiva das tiger moms face às
suas crianças. Esta última referência é uma faceta
do filme inspirada na infância da realizadora Domee
Shi que, vale a pena recordar, assinou a pequena
maravilha, a curta-metragem, «Bao».
JORGE PINTO

PLATAFORMA

Amazon Prime Video
TÍTULO ORIGINAL

The High Note
REALIZAÇÃO

Nisha Ganatra
ELENCO

Dakota Johnson
Tracee Ellis Ross
Kelvin Harrison Jr.

A NOTA PERFEITA
«A Nota Perfeita» é um filme romântico
protagonizado com imenso charme por Dakota
Johnson que desce à terra no papel de uma jovem
comum mas cheia de talentos escondidos, que
consegue encantar a audiência e não só… Maggie
(Dakota Johnson) é a assistente de Grace (Tracee
Ellis Ross, filha da lendária Diana Ross!), uma mega
estrela da música, mas ela tem também um ouvido
apurado para a produção musical e começa a dar
os primeiros passos para encontrar a sua estrela
pois sente que nunca sairá do rótulo de assistente
pessoal de Grace. A par da fórmula romântica, «A
Nota Perfeita» também introduz o drama ligeiro
sobre o envelhecimento de uma estrela que já teve

os seus dias áureos e que parece hesitar perante o
desafio de desbravar novos caminhos ou encostarse à sombra do passado. As duas premissas têm
claramente correlações para o real tornando «A Nota
Perfeita» num filme reconfortante. A combinação de
histórias de inspiração atrai diferentes públicos com
um objetivo comum: saber agarrar a vida e os sonhos,
arriscar e nunca ter medo de falhar. No desejo de
conectar (desnecessariamente) as narrativas com um
laço dourado, o filme deita quase tudo a perder no seu
clímax, mas por essa altura a história já conquistou o
coração dos espectadores e desculpamos o lapso. JP
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Amazon Prime Video
TÍTULO ORIGINAL

All the Old Knives
REALIZAÇÃO
FOTO © GLEN WILSON/AMAZON

Janus Metz
ELENCO

Chris Pine
Thandiwe Newton
Laurence Fishburne

ALL THE OLD KNIVES
«All the Old Knives», da Amazon Prime, é um thriller
em lume brando que mescla o romance com o enredo de
espionagem. Henry Pelham (Chris Pine) é um operativo
americano que fica encarregue de desmascarar o
responsável de um atento terrorista facilitado por
espiões russos e por um traidor nos escritórios de
Viena da CIA. A responsabilidade de reabrir um caso
encerrado força Henry a confrontar-se com o passado
e a sua antiga chama, a ex-colega de trabalho, Celia
Harrison (Thandiwe Newton), que abandonou a CIA
após o atentado. «All the Old Knives» foi realizado pelo
dinamarquês Janus Metz com o argumento de Olen
Steinhauer, que adaptou o seu livro homónimo e criou
no passado a série de espionagem «Berlin Station».
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A narrativa deste filme combinou a investigação
no presente com os constantes flashbacks onde são
apresentados os players e as ocorrências marcantes
do passado. É deste modo que o enredo revela a teia
de relações, traições, mas acima de tudo, a razão
das escolhas que conduziram à trágica ocorrência. É
um daqueles filmes onde não há inocentes, apenas
escolhas feitas com a razão versus o coração, onde acaba
por prevalecer a frieza e o pragmatismo do mundo
da espionagem. As interpretações são simpáticas e
posicionam-se numa óptica de ambiguidade – Thandiwe
Newton e Jonathan Pryce sempre foram acima da
média neste tipo de registos. JP

PLATAFORMA

Netflix
TÍTULO ORIGINAL

Najmro: Kocha, kradnie, szanuje
REALIZAÇÃO

Mateusz Rakowicz
ELENCO

Dawid Ogrodnik
Robert Wieckiewicz
Rafal Zawierucha

O MESTRE DA FUGA
«Mestre da Fuga» é um filme de entretenimento
irreverente de origem polaca que resultou num eficaz
cocktail de factos verídicos, humor absurdo e acção.
«Mestre da Fuga», que chega a muitos países graças
à Netflix, baseia-se na vida de Zdzislaw Najmrodzki,
um verdadeiro artista de escape que colocou um
país em polvorosa com as suas sucessivas evasões –
algumas delas bem mirabolantes – mesmo debaixo
do nariz da ditadura polaca. A acção desenrola-se
antes da queda do muro de Berlim, num país pobre e
anémico devido à corrupção e incompetência política
que florescem sob o olhar atento da União Soviética
que patrocina os governos fantoche do bloco do leste
europeu. O argumento celebra o que para muitos era

um herói do povo, uma figura de culto que nunca
matou e que criava esquemas para democratizar
o consumo ao roubar aos ricos para vender no
mercado negro. Najmrodzki claramente misturava a
adrenalina do assalto com o prazer e o descaramento
de roubar símbolos de autoridade e corrupção ao
mesmo tempo que tinha a sua cabeça a prémio e o
carinho e a admiração do povo.
O realizador e co-argumentista Mateusz Rakowicz
conseguiu criar uma história carregada de energia
e um protagonista electrizante na figura de
Najmrodzki, personificada por Dawid Ogrodnik.
Evidentemente foram tomadas liberdades criativas
em prol de uma história inacreditável. JP
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Loin du périph
REALIZAÇÃO
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Louis Leterrier
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Laurent Lafitte
Izïa Higelin

INCOMPATÍVEIS E NÃO SÓ... 2
«Incompatíveis e Não Só... 2» é uma grande produção
francesa que tem em Omar Sy a sua estrela global.
O actor tornou-se ainda mais reconhecido em todo
mundo após a participação no sucesso internacional
de «Lupin», um dos maiores êxitos da história da
Netflix. O primeiro filme juntava um polícia negro dos
subúrbios com métodos poucos ortodoxos a um polícia
branco de Paris com muitos tiques de presunçoso. A
sequela tem uma injeção de dinheiro e reflete-se neste
blockbuster francês realizado por Louis Leterrier, um
director habituado a grandes produções de Hollywood.
O filme não desaponta em termos técnicos, com
elementos mais explosivos da história (perseguições,
lutas e tiroteios) e com algumas sequências bastante
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inventivas que transmitem aquela sensação de salão
de jogos, com apelo para todos os gostos. O filme
infelizmente desilude porque a qualidade deveria
estar mais do que assegurada pelos protagonistas e
a genica de Omar Sy. O argumento é interessante ao
satirizar o real, com o lado mais racial e elitista, com os
comentários à ascensão da extrema direita em França,
a um enredo de acção. Mas os diálogos deixam ficar mal
os protagonistas, com piadas sem pingo de humor e
diálogos que se arrastam em gags que nem com a ajuda
do talento dos actores conseguem sair do papel. JP

PLATAFORMA

Netflix
TÍTULO ORIGINAL

Toscana
REALIZAÇÃO

Mehdi Avaz
ELENCO

Cristiana Dell'Anna
Anders Matthesen
Lærke Winther

TOSCANA
«Toscana» é uma produção dinamarquesa para a
Netflix. É mais um exemplo de disseminação de
produções comerciais internacionais (leia-se, não
anglo-saxónicas) que no passado dificilmente sairiam
dos mercados nórdicos e agora chegam aos quatro
cantos do mundo. «Toscana» é um aprazível romance
realizado por Mehdi Avaz que conta a história de Theo
(Anders Matthesen) um famoso chef dinamarquês
que esteve demasiado absorvido na execução dos
seus pratos para ver os outros sabores do mundo… A
palete de cores e sabores da sua vida abrem-se quando
Theo herda uma propriedade e um restaurante na
pitoresca região italiana da Toscana após a morte do
pai. A obrigação fá-lo confrontar o espinhoso passado

com o seu pai ausente e as memórias de uma infância
esquecida. O romance entra de mansinho neste filme
e alberga-se junto do drama ligeiro e a paisagem que
nos convida a evadir as normas diárias. Ainda que
seja previsível (vem à memória «Um Ano Especial»
(2006) de Ridley Scott), «Toscana» é um filme
relaxante e um convite à reflexão existencial pelo
meio de uma história simpática entre pais e filhos
com um pano de fundo onde se celebra o dom da terra
e os prazeres da vida. JP
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