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os cineastas nacionais que demonstram o seu carinho pela nossa publicação.
Na última década foram muitas as páginas dedicadas ao cinema nacional. A
sensibilidade dos nossos cineastas, profissionais de comunicação e distribuidores
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permite (quase) sempre que possamos desenvolver este trabalho de divulgação
do nosso cinema. Neste número o destaque vai para «Revolta», a primeira obra de
Tiago Santos. Ficámos muito felizes com esta estreia assinada por um profissional
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que temos acompanhado nos últimos anos através do seu excelente trabalho de
argumentista. Um caso paradigmático para entender que se não fosse a visão e
entendimento do Tiago Santos provavelmente nunca teríamos tido o acesso a
este valor da produção nacional. Consideramos natural a passagem da escrita
para a realização do Tiago Santos que levou consigo para a cadeira de realizador
a perspicácia e a criação de obras para um público abrangente, denominadores
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que já definiam a sua carreira.
Este número da revista METROPOLIS reflete as opções que milhares de leitores
da nossa revista têm ao seu dispor. Orgulhamo-nos desta abordagem eclética.
Ainda há quem pense que somos uma publicação de nicho, por destacarmos
cinema e séries art-house; outros pensam justamente o contrário, por termos na
capa filmes como «Top Gun: Maverick», «Dune» ou «Mundo Jurássico: Domínio».
Continuaremos a trabalhar para convencer todos e cada um, mesmo os mais
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cépticos, apostando na pluralidade e divulgação dos principais acontecimentos
do mundo do cinema, das séries e videojogos. É este o nosso código genético, que
partilhamos com os amantes da cultura e entretenimento. Se há alguma dúvida
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face a esta programação inclusiva espreitem esta edição que tem justamente um
destaque à série com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, «Sem Limites», sobre a
proeza de navegar por mares nunca antes navegados…
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Os Dinossauros estão de volta para a conclusão da saga iniciada por Steven Spielbeg em 1993.
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O JOVEM BOTELHO

CINEMA PORTUGUÊS
RUI PEDRO TENDINHA

Tome-se o exemplo da Ar
de Filmes, a produtora de
Alexandre Oliveira, alguém
que tem agora tomado conta
do cinema de João Botelho. O
próximo «O Jovem Cunhal»,
média de cinquenta e poucos
minutos
onde
Botelho
encena episódios da juventude do dirigente mítico
comunista, não vai ter estreia normal nos cinemas.
O que isso quer dizer? Quer dizer que vão ser
pontuais e cirúrgicas as exibições. Para trás está
o Coliseu do Porto e o Indielisboa, sessões únicas
que tiveram um certo bruá de acontecimento. Pois
bem, em setembro parece que a Grande Lisboa vai
voltar a ver este filme, neste caso na Quinta da
Atalaia, em plena Festa do Avante.
A estratégia não é descabida: em poucos
visionamentos o filme é falado, tem mais público
do que o anterior de Botelho, esse bem recebido
«Um Filme em Forma de Assim», e consegue um
movimento de simpatia. Simpatia porque no final
de cada sessão o realizador e outros convidados

discutem a importância de Cunhal na nossa
História. Do meu ponto de vista, é um ato de
juventude do próprio Botelho. Pessoalmente,
apenas fico com pena de «O Jovem Cunhal» não
ser uma longa - a bem dizer, bastavam mais
um minutos e chegava-se à barreira da longa, os
sessenta. Soube-me a pouco esta investigação
sobre o legado da juventude deste homem que
nunca desistiu de um ideal. Tal como Botelho disse
nos Encontros do Cinema Português da NOS,
“isto não é um documentário ou ficção, é cinema”.
Efetivamente, «O Jovem Cunhal» é uma estranha
mas cativante forma de dar a volta ao formato do
biopic hagiográfico. Estes pedaços de Cunhal lidos
e manejados por atores levam-nos a uma memória
de um Portugal em formação. Mesmo numa altura
em que a popularidade do PCP parece em queda
graças às posições de não condenação singular
do regime de Putin na invasão à Ucrânia, este é
um pedaço de cinema absolutamente obrigatório
para quem quer compreender as suas raízes de
português. Mais: «O Jovem Cunhal» deveria fazer
uma digressão pelo Portugal profundo.
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O RESET DO STREAMING?

SÉRIES

SARA QUELHAS

A chegada do streaming a Portugal alterou, de forma
significativa, o panorama
televisivo português e o seu
consumo. Foi a Netflix que
deu o primeiro passo de uma
revolução que ainda está a
acontecer.
Além do acesso a conteúdos
na sua data de estreia, num certo sistema de
igualdade universal, a nova concorrência também
pressionou os canais do cabo a ter um intervalo
de tempo mais curto entre a estreia no canal
original, normalmente americano, e a estreia em
Portugal. Algo que, curiosamente, tem vindo a
ser revertido recentemente: não só há margens
maiores (séries que já terminaram há semanas
continuam a ter novos episódios no cabo), como os
próprios canais apostam na aquisição de séries do
streaming – tendo esperança de atrair utilizadores
que querem ver essas séries, mas não têm Netflix
ou HBO Max.
Os benefícios da criação desta aldeia global cinéfila
e seriólica são diversos, reduzindo a clivagem entre
a oferta nacional e internacional e diminuindo
significativamente a procura de materiais de
forma ilegal. Convém dizer, ainda assim, que esta
é uma luta que está longe de terminar – estudos
recentes dizem que 17% dos jovens portugueses
acederam nos últimos 12 meses a conteúdos
“pirateados” (fonte: EUIPO).
Por sua vez, o consumo de séries e filmes à medida
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do utilizador, onde e quando quer, revolucionou o
paradigma; e obrigou igualmente canais como a RTP
e a SIC a adaptarem-se aos novos tempos, com uma
nova leva de apostas locais de elevada qualidade.
Fast forward. Os serviços de streaming foram
chegando, um após o outro, tornando impraticável
a aquisição de todos. Enquanto alguns clientes
conseguem parcerias com operadoras de TV, outros
juntaram-se a amigos e optaram por partilhar
contas, de forma a “reclamar” o poder de compra
que não tinham para suportar a despesa sozinhos.
Mas há um twist. Nas “letras pequeninas” estava
subentendida uma regra: as contas de streaming
são individuais e não podem ser partilhadas fora
do mesmo agregado familiar.
Assim como acontece com outras regras, as pessoas
fizeram-se de desentendidas e continuaram com
este método comunitário. No entanto, a Netflix
fez contas à vida e decidiu atuar para conseguir
controlar se um serviço é utilizado apenas dentro
da mesma casa ou se está a ser partilhado. E essa
decisão tem um “castigo” no bolso dos clientes:
um custo extra na despesa do utilizador principal.
Esta medida dá que pensar. Se a prática se tornar
comum, arriscamo-nos a ver reverter o avanço
a que assistimos em anos recentes. Perante a
impossibilidade de suportar tantos serviços
individualmente, haverá que fazer escolhas – o que
limita o tal acesso generalizado que tanto impacto
teve no quotidiano dos fãs de séries e filmes.

CÓDIGO POSTAL DO QUERER

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA

Sinónimo de excelência na
edição de filmes, respeitada
pelo seu desempenho na
montagem,
Natara
Ney
arriscou-se com sucesso
pela direção de curtas em
produções como «Um Outro
Ensaio» (2011) antes de
enveredar pelas trilhas das longas. Passou para o
formato com o documentário «Espero Que Esta Te
Encontre e Que Estejas Bem», uma estreia bemvinda do cinema brasileiro deste ano. Ela exibiu a
sua cartografia da memória afetiva na competição
oficial pelo troféu Candango do 53º Festival de
Brasília, em dezembro de 2020, mas só teve chance
de lançá-lo comercialmente agora. É um filme
sobre trocas de correspondência, construído no
paradeiro do destinatário e do remetente de uma
missiva encontrada num arquivo da diretora, que é,
também, uma das mais prestigiadas montadoras do
país. Natara Ney estava à cata de histórias para se
filmar, quando esbarrou com uma correspondência
que mexeu com seu miocárdio e com os seus
músculos da invenção.
As cartas que Natara coleciona e das quais
parte para a sua narrativa têm um coeficiente
de adoração. Em «Espero Que Esta Te Encontre
e Que Estejas Bem», a diretora emprega toda
a sua sensibilidade a fim de cerzir um tecido
dramatúrgico de encontros e desencontros no
Tempo. A cineasta usa como matéria-prima um
lote de 110 cartas de amor trocadas por dois

amantes nos anos 1950, descobertos em Mato
Grosso do Sul, é o ponto de partida para este
ensaio sobre pertença. A partir de um trabalho de
arqueologia epistolar, cerzido na linha da doçura
pela montagem de Karen Akerman e de Mair
Tavares, Natara humaniza arquivos, permite que
fotos e artigos de jornal se ressignifiquem, anima
registros que não passariam de mera anotação. E
fá-lo a partir de frases devastadoras, algumas que
assustam, como “Tudo acaba no lixo!”, e outras que
transbordam esperança, como “A diferença entre
lonjura e distância está aí: distância é matemática;
lonjura é sentimento”.
Em seu empenho (lúdico) de encontrar um casal
que, décadas atrás, trocou conversas por escrito, no
impulso do querer, a diretora promove uma reflexão
sobre a memória como sendo uma quinta dimensão,
que garante eternidade àquilo que o Tempo não
comporta e o Espaço não reconhece, mais ou menos
como o Cinema faz. É muito mais um ensaio sobre
o futuro, sobre projeção, numa instância do “para
sempre”, do que uma narrativa sobre reminiscência
de passados. Mas é uma narrativa que arrebata
nossos miocárdios e reforça a criatividade do Brasil
na seara da não ficção.
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O POLITICAMENTE (IN)CORRECTO
E A VIDA DE BRIAN
CULT CORNER
CINEMA DE CULTO
MARCO OLIVEIRA

Circula por estes dias nas redes
sociais um meme que condensa
tudo o que se dirá a seguir.
Avanço-o desde já, em jeito
de sumário, para que possam
ofender-se sem terem de se dar
ao trabalho de ler tudo até ao
fim.
“Pessoas inteligentes estão
a ser silenciadas para que pessoas estúpidas não se
ofendam.”
Passa-se algo muito errado. Parece que quem mais
teria a ganhar com a liberdade de expressão, é quem
mais se opõe, directa ou indirectamente, à mesma.
Não faz sentido. Vivemos actualmente na sociedade
mais evoluída, diversificada, progressista e tolerante
da História da Humanidade. E ainda assim, paira sobre
tudo e sobre todos uma atmosfera sufocante. Abrir
a boca para dizer uma piada é correr o risco de se ser
crucificado. Posso invocar a crucificação, ou isso ainda
incomoda alguém? Seja como for, não quero saber.
Alguns dos maiores e melhores comendiantes da
actualidade estão sob fogo cruzado de uma mão cheia
de movimentos sociais supostamente progressistas,
mas que mais parecem conservadores radicais. Talvez
porque, na realidade, a questão já não se prende com
valores fundamentais dos indivíduos, mas, pura
e simplesmente, porque os indivíduos em questão
decidiram fazer uma birra narcisista. Porque já não é
uma questão de poder ou não votar. É uma questão de
querer ter um pronome personalizado. O que é a pior
ideia do género desde o novo acordo ortográfico.
Estamos a um passo de ter a Biologia “cancelada”,
porque as suas evidências científicas não se coadunam
com as dezenas de pronomes pessoais actualmente
ao dispor para se marcar uma posição sócio-política.
Abundam bandeiras e siglas indecifráveis. Abundam
movimentos em nome de qualquer coisa que ajude a
criar uma quinta. E, sobretudo, abundam abusos que

espezinham o bom-senso. Abusos que se traduzem
num aproveitamento fácil de movimentos que têm a
sua legitimidade, mas que às tantas dependem mais de
modas do que de evidências.
Exemplo? O movimento #metoo e o revés que sofreu à
conta do caso “Johnny Depp vs Amber Heard”. Numa
primeira instância, no apogeu do #metoo, Amber
Heard, à boleia do dito movimento, levou a melhor.
Era, supostamente, uma luta pessoal, mas também
simbólica. Mas quando finalmente a realidade a
apanhou, não havia muito a fazer. Tal como se diz num
mítico sketch de «A Vida de Brian» dos Monty Python:
“É simbólico da sua luta contra a realidade.” E no
entanto, ela continua a debater-se como se a realidade
pudesse subverter-se à sua vontade.
Por falar em «A Vida de Brian» (1979), este é, com um
avanço significativo sobre «Monty Python e o Cálice
Sagrado» e «Monty Python: O Sentido da Vida», o filme
mais polémico dos Python. Por altura da sua estreia, foi
não só acusado de blasfémia (óbvio) — tendo chegado
a ser banido em alguns países —, como também
não escapou a críticas de foro político devido à sua
caracterização satírica de vários grupos e organizações.
Ainda assim, a história de Brian, que nasceu no estábulo
ao lado do de Jesus, permanece hoje — e permanecerá
sempre — como um feito magistral. E isso não teria
sido possível se o filme não fosse subversivo q.b..
Se conhecem os Monty Python, uma das maiores — se
não a maior — instituição de humor da História, terão
consciência que hoje seriam cancelados antes sequer de
terem uma oportunidade. «Seinfeld» também não teria
qualquer hipótese de receber luz verde para produção.
É preciso referir os filmes de Mel Brooks? Bem me
parecia. Quem resiste (Terry Gilliam, John Cleese,
Ricky Gervais, Dave Chappelle, Whitney Cummings,
Sarah Silverman, Chris Rock e afins) é alvo regular de
atentados à sua criatividade e liberdade. Felizmente,
eles não querem saber. E eu também não.
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mundo
jurássico
DOMÍNIO
«Parque Jurássico» marcou
gerações e é um dos filmes
mais marcantes dos anos 90.
Algumas obras depois e com
uma nova trilogia pelo meio,
chega o momento de encerrar
a saga, juntando, no mesmo
filme, Laura Dern, Sam Neill,
Jeff Goldblum, Bryce Dallas
Howard e Chris Pratt. Neste
especial da METROPOLIS,
conheça mais detalhes sobre
«Mundo Jurássico: Domínio»,
uma
das
sequelas
mais
esperadas dos últimos anos.

E SPECIA L MUN D O JUR ÁS S ICO D O MÍN I O

TATIANA HENRIQUES

HISTÓRIA
É uma nova era na história
entre humanos e dinossauros.
Desta vez, vivem e caçam
juntos, num equilíbrio muito
frágil e que irá definir se os
humanos continuarão, de facto,
a ser os principais predadores
do planeta. Claire Dearing (Bryce
Dallas Howard) e Owen Grady
(Chris Pratt), antigos funcionários
do parque jurássico, procuram
uma solução e, para isso, contam
com o apoio dos famosos
especialistas em dinossauros
Ellie Sattler (Laura Dern), Alan
Grant (Sam Neill) e Ian Malcolm
(Jeff Goldblum).

DINOSSAUROS À SOLTA
Quando estreou, em 1993,
«Parque Jurássico» surpreendeu pela forma como retratou
os dinossauros, revolucionado os filmes do género. Foi
mais um grande sucesso do
realizador e produtor Steven
Spielberg, que impressionou
pelo modo exímio como criou
um filme de ação e aventura
que mistura elementos de
ficção científica. O resultado
foi o nascimento de uma saga
que ficou para a História.

Os dinossauros passaram a estar
na moda e ganharam palco em
merchandise e novas histórias.
Os atores Sam Neill, Laura Dern
e Jeff Goldblum tornaram-se
estrelas e o filme conseguiu arrecadar mais de 900 milhões de
dólares nas bilheteiras mundiais. Tal fez com que se tornasse, à época, o maior sucesso de
sempre, sendo ultrapassado,
anos mais tarde, por «Titanic» (1997). A obra é uma adaptação do romance homónimo

FOTOS © 2022 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

de Michael Crichton e venceu
os três Óscares para os quais
foi nomeado, nas categorias de
Melhor Som, Melhores Efeitos
Sonoros e Melhores Efeitos Visuais, consagrando um dos elementos mais elogiados por crítica e público.
Seguiram-se duas sequelas:
«O Mundo Perdido: Jurassic
Park» (1997) e «Parque Jurássico III» (2001), realizado por
Joe Johnston, que substituiu

Spielberg. Contudo, o terceiro filme não repetiu o sucesso
alcançado nas duas primeiras
tomas. As sequelas foram mudando de atores e não voltou
a repetir-se o trio original.
Em 2015, assistimos a um renascer da saga com «Mundo Jurássico» e um novo realizador,
Colin Trevorrow, bem como novos protagonistas (Bryce Dallas
Howard e Chris Pratt), além de
um elenco inteiramente renova-

do. Tal como o primeiro filme,
esta obra também se passa na
Ilha Nublar e a narrativa foca-se
na criação de um novo parque
de dinossauros. O filme provou
que o interesse do público pelo
universo jurássico continua
bastante vivo, alcançando um
enorme sucesso de bilheteira, ao arrecadar mais de 1,5
mil milhões de dólares a nível
mundial. Atualmente, é a sétima maior de todos os tempos.
A sequela, «Mundo Jurássico:
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O CULMINAR DA SAGA JURÁSSICA

Reino Caído» (2018), manteve
os atores, mas mudou de realizador, passando para J.A. Bayona.
A obra foi também um sucesso
comercial significativo (mais de
mil milhões de dólares), embora
não tenha recebido uma apreciação muito positiva por parte
da crítica.
«Mundo Jurássico: Domínio» é o
novo capítulo da saga, que junta
as duas eras jurássicas, reunindo
os atores de ambas as trilogias.

Todos estão sob a direção de Colin Trevorrow, que regressa para
finalizar a saga que iniciou. E, claro, está também de volta Steven
Spielberg, que, na verdade, nunca
se desligou por completo da saga
que lhe é tão cara. «Parque Jurássico III» foi o primeiro filme que
não realizou, mas também foi a
partir daí que assumiu o papel de
produtor-executivo, função que
tem vindo a desempenhar nos
vários filmes da saga, incluindo
nesta nova obra.

Os três atores principais de «Parque Jurássico» regressam para
interpretar personagens icónicos da sua carreira, numa ligação
iniciada há já algumas décadas.
Tudo começou em agosto de
1982, na ilha de Kauai, no Havai. Na altura, nenhum deles
se conhecia pessoalmente. O
primeiro encontro aconteceu no
hotel, que viria a ser destruído
três semanas depois, quando o
Furacão Iniki arrasou a ilha. A
atriz Laura Dern revela que, “em

parte por causa do furacão, tornamo-nos mesmo numa família”.
Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern voltaram à saga, em
diferentes momentos, com pequenas participações ou outras
com maior destaque. Goldblum
regressou logo na sequela do
primeiro filme, «O Mundo Perdido: Jurassic Park», e depois
em «Mundo Jurássico: Reino
Caído». Já Neill foi protagonista
de «Parque Jurássico III», filme

em que Dern teve uma cameo. Os atores deram também
voz a jogos da saga. Mas «Mundo Jurássico: Domínio» será a
primeira vez em que voltam a
encontrar-se todos ao mesmo
tempo para mais uma aventura.
Trata-se do sexto filme da saga
Parque Jurássico e o terceiro da
trilogia Mundo Jurássico. Passa-se quatro anos após os acontecimentos de «Mundo Jurássico:
Reino Caído», em que foi destruí-

da a Ilha Nublar, que serviu como
palco para o parque turístico
Mundo Jurássico. Além de ser
um marco na história da saga,
«Mundo Jurássico: Domínio»
foi também uma das primeiras
grandes produções cinematográficas a prosseguir os trabalhos
após o confinamento do início
do ano de 2020. A maior parte da
rodagem teve lugar perto de Londres, sendo que a equipa de produção e elenco estiveram juntos
numa espécie de bolha para se
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manterem a salvo da pandemia.
A história marca a primeira vez
em que os atores da primeira
e segunda trilogia têm as suas
histórias interligadas. Colin Trevorrow afirma que o maior desafio em desenvolver a narrativa
foi, justamente, encontrar o balanço entre os personagens das
duas trilogias, tendo em conta
também que conquistaram diferentes gerações de fãs. A razão para
juntar ambos os mundos prende-se, segundo o realizador, com
a ciência, baseada “na experiência e no motivo pelo qual seriam

necessários, mas também por que
estariam curiosos”, sobretudo
devido ao facto de agora os dinossauros não estarem restritos a um
parque jurássico, mas partilharem o mesmo espaço com os humanos. Tudo isto demora algum
tempo a ser construído, algo só
possível através de vários filmes.
“Sabia que era muito importante
que, se quiséssemos trazer de
volta os nossos personagens,
teríamos de mostrar respeito e
colocá-los numa verdadeira aventura, em perigo, enviando-os para
a história de uma forma que fos-

se igual às personagens que construímos no «Mundo Jurássico».
Também senti que era importante que o Owen e a Claire criassem uma relação com o público
nos dois primeiros filmes, para
que, uma vez em contacto com os
personagens mais antigos, houvesse uma sensação de que há ali
um pouco de igualdade”, revela
Trevorrow.
O realizador adianta também
que, ao preparar a história do
novo filme, a equipa de argumentistas percebeu, desde muito cedo, que os três personagens
da primeira trilogia “nunca en-

OS DINOSSAUROS
AS ESTRELAS DA COMPANHIA
frentam o perigo juntos em «Parque Jurássico». Isso é algo que
sabíamos que seríamos capazes
de remediar. Não que tenha sido
um erro - foi apenas o que aconteceu, fazia parte da estrutura
desse filme. Por isso, pensámos:
“Bem, na verdade temos algo para
mostrar às pessoas que nunca foi
visto’". Sobre «Mundo Jurássico:
Domínio», Trevorrow diz que “é
uma celebração de tudo o que o
Michael Crichton e o Steven criaram, bem como o contributo dos
outros realizadores ao longo dos
anos”, numa “aventura verdadeira, honesta e assustadora”.

«Mundo Jurássico» marcou a estreia de um novo de tipo de dinossauros, os híbridos, como são os casos de Indominus Rex e Indoraptor.
Os perigosos dinossauros foram
criados pela equipa de engenharia
genética liderada por Henry Wu,
interpretado por B.D. Wong, em
que se misturava o ADN de espécies
diferentes de criaturas pré-históricas para criar novos dinossauros.
Todavia, tal não acontecerá em
«Mundo Jurássico: Domínio». No
final de «Mundo Jurássico: Reino
Caído», o Indoraptor é derrotado
e os dinossauros sem alterações

genéticas são libertados. Segundo
o realizador, a ideia dos híbridos
“não se enquadrava no ambiente
dos personagens”, devido à sua preocupação com a ciência, pelo que
“não considerariam fazer híbridos.
Olhariam para essa via com desprezo”. “Na verdade, gosto de poder
dar aos personagens perspectivas
e pontos de vista diferentes sobre
os dinossauros e como devem ser
tratados nesta nova realidade. Uma
coisa em que os personagens do
filme, os bons e os maus, concordam é que os dinossauros são reais
e deveriam estar a recriá-los com a
maior precisão possível”, explica.
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Os dinossauros de «Mundo Jurássico: Domínio» serão, assim, apenas criaturas que existiram há 65
milhões de anos, como Velociraptors, T-rexes ou Dilophosaurus.
Um dos dinossauros mais importantes deste universo jurássico é
Rexy, que poderá agora também ter
o final da sua história. “Todos temos
um verdadeiro amor pela Rexy como
se ela fosse uma verdadeira personagem. Por isso, foi importante para
mim, ao longo destes filmes, levá-la
numa viagem e espero que o público
queira realmente que ela encontre a
paz. Queremos que encontre um lar,
porque ela sente-se constantemente
deslocada. O que pretendo é que ela

encontre uma família e um sentido
de pertença”, conta Trevorrow.
Mas há também novas adições,
como o temível Giganotosaurus,
com algumas semelhanças ao Joker
de «O Cavaleiro das Trevas» (2008).
“Queria algo que parecesse o Joker,
que só queira ver o mundo a arder”.
“Ainda me choca a responsabilidade
de poder decidir que novas espécies
serão usadas nestes filmes. É a melhor parte do meu trabalho”, assinala Trevorrow.
Em «Mundo Jurássico: Domínio»,
a empresa BioSyn voltará a ter
destaque, após ter roubado os embriões de dinossauros InGen no

primeiro filme. O cineasta explica
que “a BioSyn conseguiu o contrato
para alojar os dinossauros que foram capturados em todo o mundo
através de vários governos. Afirmam ser uma instalação de investigação onde podem estudar os
valores farmacêuticos dos animais.
Mas há outras coisas a acontecer”.
Assim, a nova obra é “muito mais
sobre os perigos do poder genético
num âmbito maior do que apenas
os dinossauros”, sendo que “as
implicações deste filme são a nível
global, mas de uma forma extremamente realista. Penso que, quando
as pessoas virem o que é, reconhecerão que há experiências com
poder genético que estão a aconte-

cer neste momento e que estamos a
brincar com esta ciência através de
uma forma que imagino que a maioria das pessoas não saiba e que podem ter repercussões tremendas”.
Pela primeira vez na história da
saga, os dinossauros e humanos
vivem e caçam juntos. Trevorrow
antecipa um momento de ação do
filme em que esta convivência será
relevada particularmente ao limite,
numa cena em Malta: “os dinossauros não chegaram lá por opção
própria. Malta é o centro do mercado negro subterrâneo dos dinossauros. É onde eles são importados e

exportados, comprados e vendidos.
E isso também faz parte do nosso
mundo - os animais são deslocados
do seu habitat natural, como aconteceu no último filme, e trazidos
para outros lugares onde não pertencem. E o caos pode facilmente
instalar-se lá…”. O realizador confessa que mostrar esta relação era
algo já com bastante história para
si: “Sei que há algo em todos nós - é
provavelmente a criança em todos
nós - que imagina dinossauros a
correr aleatoriamente pelas ruas
das cidades, e a fazer com que os
carros se choquem uns contra os
outros”.
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O LEGADO FEMININO DE PARQUE JURÁSSICO

Desde a estreia de «Parque Jurássico» que o papel das mulheres no
cinema mudou. Paulatinamente,
começa a notar-se uma maior representação feminina, seja dentro
ou fora dos ecrãs. Antes do primeiro filme, as estrelas de ação femininas existiam em menor número,
destacando-se personagens como
Ripley, interpretada por Sigourney
Weaver em «Alien - O 8.º Passageiro» (1979), ou Sarah Connor, a
quem Linda Hamilton deu vida em
«Exterminador Implacável 2: O dia
do julgamento» (1991). Ellie Sattler

era, por isso, uma personagem diferente do comum e, embora não seja
uma típica heroína de ação, mostra,
por várias vezes, a sua bravura.
Mais do que isso, uma fala específica da personagem deixou a sua
marca até hoje: “Os dinossauros
comem o homem. A mulher herda
a terra”. A frase tem sido usada
em vários produtos de merchandising da saga, como t-shirts ou
canecas, e tornou-se num dos
momentos mais marcantes do
filme. Todavia, a fala não estava
na versão original do guião. “Senti

que estávamos a escapar com alguma coisa”, recorda Laura Dern.
Os filmes da saga jurássica acabam
por ser um momento importante na
carreira das atrizes que dela fazem
parte. Começando por Dern, a atriz
não era, de todo, uma desconhecida aquando da estreia do primeiro
filme, sendo já uma coqueluche do
cinema independente e até já contava com uma nomeação ao Óscar
de Melhor Atriz Principal por «Rosa
- Uma Mulher de Fogo» (1992). De
qualquer forma, «Parque Jurássico»
foi um impulso para novas opor-

tunidades na sua carreira. Passando para a protagonista da segunda
trilogia, Bryce Dallas Howard, a
participação na saga fez com que a
atriz saltasse para outra vertente
do seu percurso, a realização, tendo
assinado alguns episódios da série
«The Mandalorian» (2019-...) e tem
já na calha a sua primeira longa-metragem, «Flight of the Navigator».
Aliás, o próprio Colin Trevorrow
já confessou que gostaria de ver
Howard a realizar um filme da saga.
Já DeWanda Wise conta com mais
de 20 anos de percurso na repre-

sentação, tendo destacado-se na
série «Os Bons Amantes» (20172019), de Spike Lee. Mas «Mundo
Jurássico: Domínio» poderá abrir
portas para uma carreira com mais
visibilidade na indústria. A atriz
considera que “o que é incrível sobre a saga é que dá uma vasta representação, das mulheres e da sua
força real. O que é realmente entusiasmante, num mundo pós-Time's
Up, é que estamos a caminhar para
um feminismo mais integrado, que
é vital para tempos como estes, por
razões óbvias”.
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COLIN TREVORROW
O realizador norte-americano Colin
Trevorrow assinou a sua primeira curta-metragem em «Home
Base» (2002) e estreou-se nas
longas-metragens com o filme de
ficção científica «Safety Not Guaranteed» (2012). Logo a seguir,
chegou o grande desafio da sua
carreira, «Mundo Jurássico». Trevorrow co-assinou o argumento
dos três filmes da saga, incluindo
«Mundo Jurássico: Reino Caído».
O cineasta regressa agora para
concluir a trilogia que iniciou, mas
também a saga no seu todo. Curiosamente, não é a primeira vez
que tem a oportunidade de fechar

uma saga famosa. Anteriormente,
Trevorrow foi contratado para
realizar e co-assinar o argumento de «Star Wars: Episódio IX - A
Ascensão de Skywalker» (2019),
que encerrou uma nova trilogia,
bem como a saga de oito filmes da
família Skywalker. “Diferenças criativas” acabaram por fazer com que
a parceria não seguisse adiante e foi
J.J. Abrams quem assumiu o posto
- curiosamente também a regressar para fechar a trilogia que ele
próprio arrancou. Não obstante, a
aprendizagem com o universo Star
Wars, mesmo que curta, foi usada: “Abordei o filme [Guerra das
Estrelas] à minha maneira e senti

que o mais importante era que tinha
de ser tratado como o fim de três
filmes, de seis filmes e o fim de nove
filmes, todos ao mesmo tempo.
Tinha de respeitar cada uma dessas
parcelas ao longo do percurso para
que se sentisse como uma história
completa. Apliquei esse mesmo
pensamento a «Mundo Jurássico:
Domínio», na medida em que, uma
vez chegado ao fim deste filme, espero que fique claro para o público
que todas essas obras são respeitadas como sendo de igual valor”.
Tal como Steven Spielberg, Colin Trevorrow é o único realizador
a assinar dois filmes da saga ju-

rássica. O realizador falou sobre o
que quis mudar nesta nova obra,
sem deixar de tirar partido do que
já tinha sido feito: “Uma coisa que
queríamos era tirar os dinossauros
da ilha, em que tínhamos participado durante quatro filmes. Era
algo que precisávamos que acontecesse no filme. Adorei o que o J.A.
fez e gostava muito da ideia de eles
serem deslocados, colocados num
mundo que não entendiam e que
não era nada acolhedor. Fiquei realmente fascinado com as oportunidades que este filme apresentou”.
Trevorrow diz que «Mundo Jurássico: Domínio», ao contrário dos

antecessores, é “muito mais um
thriller científico. Não pudemos
falar antes sobre o poder genético
e o perigo inerente ao mesmo; o
que estes dinossauros existentes
no nosso planeta neste momento
representam realmente e como
tudo isto se relaciona com os
perigos que enfrentamos hoje. É
isso que temos de fazer e, obviamente, pude trabalhar com Laura
Dern, Sam Neill, e Jeff Goldblum
para contar essa história. Foi tudo
um pouco um sonho. Não posso
acreditar que tenha acontecido”.
“Tem sido um grande privilégio
ser o guardião de algo como isto”,
assinala.
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LAURA DERN

A atriz norte-americana Laura Dern
tem uma carreira longa e variada,
na qual «Parque Jurássico» teve
um papel importante. Dern é filha
dos aclamados atores Bruce Dern e
Diane Ladd, pelo que, desde muito
nova, tomou contacto com sets de
filmagens. O primeiro papel surgiu no início da adolescência, em
«Gatonas» (1980), e começou a dar
nas vistas em «Veludo Azul» (1986).
Depois surgiu a primeira nomeação
para o Óscar por «Rosa - Uma Mulher de Fogo», filme no qual contracenou com a mãe, que também
foi indicada à estatueta dourada.

Seguiram-se participações em obras
como «Céu de Outubro» (1999),
«Desencontros» (2004), «Não Há
Família Pior!» (2010), «Star Wars:
Episódio VIII - Os Últimos Jedi»
(2017) ou «The Tale» (2018), passando, assim, por diferentes géneros. Recebeu o Óscar de Melhor
Atriz Secundária por «Marriage
Story» (2019) e o Emmy de Melhor
Atriz Secundária numa Minissérie,
por «Big Little Lies» (2017-2019).
Voltando à saga jurássica, Laura
Dern recorda que “havia uma energia no set, era a primeira vez que se

via algo assim”. A personagem teve
impacto, mas a verdade é que não
teve direito a um filme a solo, ao
contrário do que aconteceu com os
outros protagonistas - Ian Malcolm
em «O Mundo Perdido: Jurassic
Park» e Alan Grant em «Parque Jurássico III». Trevorrow conta que ele
e a argumentista Emily Carmichael
sentiram que era importante que
a narrativa do filme fosse alicerçada pela Ellie. “Assegurámo-nos de
fazer dela o motor da história, para
que os três pudessem ter isso como
parte do seu legado”, revela. Desta
forma, Ellie junta-se pelo seu con-

hecimento científico. “Depois temos um enredo paralelo que parece
não estar relacionado, mas que é,
na realidade, a mesma história que
está a ser conduzida por Claire e
Owen. Estas linhas continuam a
aproximar-se cada vez mais até colidirem e apercebemo-nos que estivemos a ver a mesma história o tempo
todo”, conta Trevorrow. “Pensei que
era uma ideia fantástica, juntar estes dois mundos”, considera Dern.
A atriz analisou também o impacto
da sua personagem: “Agora, gerações de crianças ou famílias ligam-

se a estas personagens. Para mim,
ter mulheres que foram inspiradas
por Ellie Sattler é uma sensação
espantosa”. “Ao interpretá-la novamente, sinto orgulho em interpretar mulheres fortes que, sim, são
feministas, mas, mais importante
ainda, estão a defender o que é correto em termos ambientais, em termos de respeito, humildade e dignidade. E, mesmo quando interpreto
pessoas horríveis e complicadas que
são egoístas e mal orientadas, são
personagens que também dão espaço para aprender com elas de uma
forma variada”, assinalou.
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SAM NEILL
O ator britânico Sam Neill tem
uma carreira com vários marcos
no cinema e televisão, mas em que
se destacam, sobretudo, os filmes
«O Piano» (1993) e «Parque Jurássico». Com uma carreira que
arrancou no telefilme «The City
of No» (1971), Neill foi nomeado para prémios Emmy e Globos
de Ouro por obras como «Merlin»
(1998) «Uma Mulher de Armas»
(1991) e «Reilly - Rei dos Espiões»
(1983). Neill volta agora a interpretar um dos personagens mais
icónicos da sua carreira, guardando boas memórias das filmagens
da primeira obra. “Divertimo-nos
imenso”, recorda. O ator revelou
também que ficou com as botas
que usou durante toda a rodagem.
Tantos anos depois, o cinema mudou e o ritmo das obras também.
Em «Parque Jurássico», são

necessários 45 minutos para que
fiquemos a conhecer o Tyrannosaurus rex. Em «Mundo Jurássico: Domínio», a ação está presente logo desde o início. “Nunca
vi ação assim. O público, 30 anos
mais tarde, não consideraria esse
ritmo aceitável. Como resultado,
este filme tem ação a partir do momento em que as luzes se apagam.
Embora, claro, tenha momentos de
quietude”, conta.
O ator revelou, ainda, que voltou à
saga principalmente por causa de
Colin Trevorrow, “pelo seu grande
e permanente afeto por essas personagens e pela forma como queria
que estivessem completamente integradas no mundo Jurássico. Isso
convenceu-me. E também a ideia
de conviver novamente com o Jeff
e a Laura que, naturalmente, é, em
si mesma, uma ideia atraente”.

JEFF GOLDBLUM
Um dos atores mais carismáticos de Hollywood, Jeff Goldblum
começou a sua carreira no teatro,
mas logo passou a impressionar no
cinema, em obras como «Pela Noite
Dentro» (1985), «A Mosca» (1986)
ou «Dia da Independência» (1996).
Foi também nomeado para o Óscar
de Melhor Curta-Metragem por
«Little Surprises», que realizou em
1996.
«Parque Jurássico» garantiu-lhe o
papel de estrela e o seu personagem
é um dos mais icónicos de toda a
saga. A relação com os dois colegas de cena foi especialmente marcante, considerando-os como “dois
dos maiores seres humanos”. “Tive-

mos uma experiência tão próxima no primeiro filme e eles são,
naturalmente, dois dos maiores
atores do nosso tempo. E, por isso,
adorei. Mantivemo-nos em contacto ao longo dos anos, mas isto
foi muito entusiamante”, assinala.
Filmar «Mundo Jurássico: Domínio» foi também uma experiência
familiar para Goldblum, que levou
a sua mulher e filhos, de 6 e 7 anos,
para o Reino Unido, onde decorreram as rodagens. “Conheceram as
pessoas que pintam, esculpem e
fazem a mecânica dos [dinossauros]. Trabalharam em várias coisas, carregaram em vários botões”,
conta.
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BRYCE DALLAS HOWARD
Claire é a verdadeira protagonista
da trilogia Mundo Jurássico, segundo o realizador Colin Trevorrow. Desta forma, «Mundo Jurássico: Domínio» vai concluir o seu arco
narrativo. “Começámos com ela em
cada filme e ela tem sido o motor
de cada uma dessas histórias”, conta o cineasta. A personagem, interpretada por Bryce Dallas Howard, tornou-se no grande impulso
para a carreira da atriz, conhecida
também por filmes como «A Vila»
(2004), «A Saga Twilight: Eclipse»
(2010), «As Serviçais» (2011),
«A Lenda do Dragão» (2016) ou
«Rocketman» (2019). A saga jurássica sempre foi especial para Howard: “Chorei a primeira vez que vi
os dinossauros. De repente, o que
nunca tinha parecido real era completamente real e apercebi-me,
naquele momento, que o cinema

tinha mudado para sempre”.
Ao longo da sua jornada na saga,
Claire tem tido uma grande transformação, passando de ser uma
das funcionárias com cargo mais
elevado no parque jurássico para
se tornar numa ativista pelos direitos dos dinossauros. “Ela é alguém que estava do lado errado da
história e, no seu percurso, está a
tentar fazer a coisa certa”, considera Howard. Contudo, a culpa
não deixa de estar presente e será
mesmo central na sua nova missão,
como revela Trevorrow: “Uma das
coisas que adoro na Claire é que
ela quer tanto fazer a coisa certa
e, por vezes, as más consequências
das suas boas intenções podem pesar sobre ela. Queríamos explorar
essa necessidade de redenção, esse
sentimento de culpa e de arrepen-

dimento. Essa é uma ideia muito
universal: à medida que envelhecemos, começamos a ter coisas que
gostaríamos de ter feito de forma
diferente”. Além disso, Claire tem
também um novo desafio em mãos,
a maternidade, já que, no final de
«Mundo Jurássico: Reino Caído»,
Claire e Owen tornam-se nos tutores de Maisie Lockwood (Isabella Sermon), a neta do fundador do
Parque Jurássico, John Hammond.
A atriz diz que gosta bastante de
filmar cenas de ação, o que vai ser
possível ver na nova obra. “Sou
uma pessoa muito física e adoro
mesmo correr. Adoro cenas em que
posso mover-me”, afirma. Sobre o
novo filme, Howard destaca que “é
muito divertido. É tudo o que alguma vez poderíamos esperar e muito mais”.

CHRIS PRATT
O início da carreira de Chris Pratt
foi marcado por pequenas participações em filmes e séries de
comédia ou de ação, até destacar-se
na série «Parks and Recreation»
(2009-2015) e, claro, no filme
«Guardiões da Galáxia» (2014),
que mudou, por completo, o seu
percurso artístico. A partir daqui,
o ator norte-americano ganhou
mais reconhecimento, exponenciado pelo papel de protagonista em
«Mundo Jurássico». Tem vindo a
participar em vários filmes do Universo Cinematográfico Marvel, deu
vozes a personagens de animação,
além de ser protagonista em obras
como «Passageiros» (2016) ou «A
Guerra do Amanhã» (2021).
Pratt não é, por isso, de todo,
estranho a filmes de ação, mas

já revelou que «Mundo Jurássico: Domínio» vai ter uma cena
de ação “que nunca tinha visto”.
“Há uma sequência de ação de 12
ou 13 minutos, uma perseguição
de dinossauros em motos que se
assemelha a uma cena do primeiro filme, sem deixar de ter como
base uma trama que faz sentido,
não é gratuita. Na verdade, faz
sentido e honra o que era óptimo
nos filmes anteriores”, conta.
Para o ator, «Parque Jurássico»
tem um lugar especial na sua
memória: “Este filme marcou a
minha geração”, sublinha. “Quando estávamos a fazer «Mundo
Jurássico», sabia que ia ser realmente especial. Nunca imaginei
que estivessemos a trabalhar ao
lado do Sam Neill, Jeff Goldblum

e Laura Dern. É fantástico”, acrescentou.
Quanto ao futuro, Pratt não fecha a porta a voltar à saga jurássica e faz uma analogia com
outra saga muito famosa em que
também participou: “Acho que
«Vingadores: Guerra do Infinito»
(2018) e «Vingadores: Endgame»
(2019) são semelhantes ao que estamos aqui a fazer, sendo que isto
foi há 10 anos, com 20 e tal filmes.
Todos estes personagens tinham
as suas histórias, as suas trilogias,
e juntou-se tudo. E olhas para isto
e pensas que é incrível. Já viste
este tipo de mundos cruzarem-se
antes. É o mesmo sentimento.
Tens a trilogia Parque Jurássico, a
trilogia Mundo Jurássico e é uma
conclusão grande e épica".
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DEWANDA WISE

Num filme marcado pelo reencontro de personagens antigos,
Kayla é uma novidade, uma nova
personagem interpretada por DeWanda Wise. “Era muito importante introduzir uma nova heroína que pudesse, potencialmente,
definir o futuro desta saga”, revela Trevorrow. Foi o cineasta que
escolheu a atriz, após ter visto
o seu desempenho na série «Os
Bons Amantes». No início, a personagem não tinha sido escrita
como sendo uma mulher negra,
mas a escolha de atriz redefiniu Kayla, que é uma veterana da
Força Aérea e bissexual. Este é um
aspeto importante da personagem
e não só, já que a saga não tem

sido particularmente representativa da comunidade LGBTQ+.
“É importante continuar a expandir
e diversificar o que a sexualidade
parece, o que significa. É a mesma
coisa quando se chega a conversas
sobre diversidade e representação
em geral - que é de que, a dada altura, tem de ser tão bem tecida, tão
importante, que se sente na fibra
e na verdade da personagem”, diz
Wise. “Penso sempre que se reflete
no filme quando se pode sentir a
diferença entre uma personagem
que é unidimensional e uma que
claramente teve uma vida inteira
antes de conhecer qualquer uma
destas pessoas”, considera a atriz.
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«Recreio» é, até agora, um
dos melhores filmes de
2022. A obra foi realizada
e escrita com uma incrível
destreza e sensibilidade pela
belga Laura Wandel. É o seu
trabalho de estreia, o que o
torna ainda mais fascinante
face a todo o magnetismo que
conseguiu transmitir com a
sua história. «Recreio» tem
recebido aclamação em todo
o planeta com vários prémios
e nomeações em festivais na
categoria de primeira obra.
JORGE PINTO
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Com pouco mais de uma hora de
duração, «Recreio» vem com a
garantia de não deixar ninguém
indiferente. A história centra-se
sobre dois irmãos, Nora (Maya
Vanderbeque) e Abel (Günter
Duret) [foto], que frequentam a
mesma escola e que irão passar
por situações que os marcam para
o resto da vida. Para o público,
esta é uma poderosa imersão
dos sentidos. Som, imagem e
interpretações que envolvem o
espectador e o fazem recuar no
tempo, acordar memórias dos
tempos de escola. É uma viagem
a partir da visão da protagonista
de sete anos, Nora, que observa
desde o primeiro dia de escola
o sofrimento, a transformação
e a redenção do irmão, Abel,

ligeiramente mais velho, enquanto
a própria sofre as consequências
das suas acções. «Recreio» tem
todos os ingredientes para o
sucesso, especialmente no “passar
da palavra” entre espectadores,
educadores e pais. É um
daqueles filmes em que saímos
da sala a pensar e a discutir
apaixonadamente o que acabámos
de ver.
Laura Wandel esteve em Lisboa
para apresentar «Recreio» a
convite da Alambique Filmes, uma
distribuidora que actualmente
lança o melhor do que se produz
em termos de cinema de qualidade
a nível europeu e global. A extensa
conversa da METROPOLIS com
Laura Wandel decorreu num dia

cinzento na capital lisboeta que se
tornou radiante com a a presença
de espírito da realizadora. As
respostas que se seguem tornam
ainda mais deslumbrante o que
Laura Wandel alcançou com
«Recreio».
Normalmente começo as
entrevistas com a mesma
questão, qual o foi o momento
em que decidiu ser cineasta?
Laura Wandel: Diria que tinha
cerca de 16 anos. E há vários
filmes que me surpreenderam
completamente, especialmente
«Jeanne Dielman» [«Jeanne
Dielman, 23, quai du commerce,
1080 Bruxelles» (1975)] de
Chantal Akerman. Foi uma
experiência cinematográfica muito

forte porque eu saí daquele filme
e estava tremendo. Não sei o que
o filme fez comigo… Mas foi algo
muito, muito forte. E, de facto, ali,
eu disse a mim mesma que havia
algo com o cinema que era muito
forte. É a força empática. Assim
podemos nos colocar durante
hora e meia, 2 horas no mesmo
lugar, na mesma pele de uma
personagem e ter total empatia
com ela. É algo muito bonito. A
empatia é aquilo que nos conecta,
é a verdadeira força do cinema
e também de estarmos imersos
numa sala de cinema.
De onde surgiu a ideia de
filmar «Recreio»?
Laura Wandel: Queria colocar a
câmara na escola. Foi mais isso do
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que o desejo da escrita. A câmara,
muitas vezes, fala mais sobre
o lugar do que as personagens,
é isso que procuro. Então vou
ao local. Observei, por várias
semanas, os recreios e foi o local
em que encontrei a história. Já
havia premissas, um desejo de
falar sobre um irmão e uma irmã.
Obviamente, a questão do bullying
também. Mas o que me interessou
no irmão e irmã colocados no
mundo da escola é que, por um
momento, esses irmãos vão
ser prejudicados pela escola. A
história desenvolveu-se enquanto
eu assistia. Conversei com
professores, directores de escolas,
psiquiatras infantis e assim se
desenvolveu a história.
Maya Vanderbeque [Nora]
e Günter Duret [Abel] são
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brilhantes! Como foi o processo
de selecção?
Laura Wandel: Fizemos um
casting simples, colocámos um
anúncio na internet e na verdade
Maya Vanderbeque apareceu. Na
altura tinha sete anos, hoje está
com doze anos, disse-me que
ia colocar todas as suas forças
neste filme. E gostei porque já
era muito forte e senti que ela
queria defender alguma coisa.
E quando encontrámos a Maya,
também tivemos problemas de
financiamento, então tivemos
que esperar um ano. Durante esse
tempo ensinei-a a nadar. Pareceume um trabalho muito importante.
Tudo o que colocámos em prática
para o trabalho dela criou
confiança entre nós e ensinounos a conhecer mutuamente.
Então nós conseguimos [o

financiamento] e organizámos
o casting em torno dela para
encontrar o [personagem] Abel
e para encontrar todas as outras
crianças. Sabia que não deveria
dar um guião para as crianças
porque eu não queria que ninguém
recitasse, quis dar também o
espaço. E sobretudo, como fui eu
que escrevi o argumento não quis
que fossem diálogos de adultos
em corpos de crianças. Isso
também teve de ser igualmente
recuperado neste filme. Trabalhei
com dois encenadores infantis
durante quatro meses antes de
partir para as filmagens. Todos os
fins-de-semana estávamos com
as crianças. Depois pedimos que
as crianças criassem um fantoche
dos seus personagens para que
entendessem que não eram eles
mas sim um personagem. E

realmente pedimos que fossem
eles a construí-lo. De forma
simbólica, estavam a construir os
seus personagens, a construir os
seus bonecos, como eles queriam
ser. E então explicámos o início
de uma cena e perguntámoslhes, na sua opinião, qual seria
o personagem naquela cena?
Eles poderiam dizer o que eles
poderiam fazer? Eles sempre
tiveram que se expressar através
desse boneco e assim construímos
a cena juntos. Isso permitiu-me
discutir coisas, certas situações,
coisas que eles pudessem observar
na escola.
Isso nutriu o processo de
desenvolvimento do filme
com as crianças. Assim que
chegámos mais ou menos ao que
estava escrito pedimos que eles
improvisassem, assim sabia como

encaixar os seus próprios corpos
e propunha diálogos concretos.
E muitas vezes, reescrevi em
relação ao que havia sido proposto
por mim, porque obviamente
seria mais interessante. E então
o último passo foi este [Laura
Wandel mostra-nos inúmeros
cartões desenhados com as cenas
do filme]: para o papel, eles estão
lá, pedimos que eles desenhassem.
[Descreve-nos alguns cartões]
Esta é a cena em que eles falam
sobre o aniversário; esta é a
cena na casa de banho. O filme
foi desenhado por eles. E isso
durante as filmagens foi muito
importante porque permitiu que
eles se lembrassem de tudo o que
havíamos trabalhado e ainda nos
permitiu incluir coisas novas.
É verdade que filmar crianças
é um processo extremamente

difícil?
Laura Wandel: Na verdade,
acredito que o método deve ser
“encontrado”. Isso para mim é
válido para todos os actores,
sejam eles crianças ou adultos.
Temos que tentar encontrar o
que se encaixa melhor. Mas é
verdade que particularmente as
crianças precisam de se manter
interessadas. Elas têm de ser
entretidas. Procurar não fazer
igual todos os dias. Isso pode
ser mais trabalhoso, mas aí está,
temos que encontrar um método
específico.
São raras as pessoas que ao ver
«Recreio» não se recordem das
suas experiências traumáticas
do primeiro dia e a adaptação
à escola. Ao escrever o
argumento reuniu essas
experiências pessoais?
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Laura Wandel: Sim, sim, fui
beber às minhas experiências
pessoais. Mas era importante
não criar algo somente a partir
das minhas experiências. Parti
também das minhas
observações, os
testemunhos
das crianças,
professores e
directores. Foi
uma mistura de
vários factores.
Tentei enviar o espectador de
volta à sua própria infância,
porque é um momento que todos
nós partilhamos, a infância, e
principalmente a escola. Passamos
muito tempo das nossas vidas lá.
No mínimo doze anos, 8 horas

por dia. E isso determina muito
mais a nossa maneira de ser do
que a nossa maneira de pensar.
Aprender a relacionarmo-nos com
os outros é uma aprendizagem
social. Foi isso que quis
mostrar.

Fazer um
filme implica
questionar o espectador
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É muito
interessante
que o seu
filme não
faça julgamentos
de valores. Conta uma
história extraordinária de
transformação e redenção
na infância. Houve alguma
preocupação em criar um filme
que gerasse um debate sobre
isso entre os educadores?

Laura Wandel: O filme foi
feito para os espectadores,
não foi necessariamente para
criar o debate. Queria dar uma
experiência ao espectador. Esse
foi o começo. Mas depois o filme
torna-se o que se quiser que ele se
torne e as pessoas apropriam-se
do filme como quiserem. E isso é
muito importante. Fazer um filme
implica questionar o espectador,
enviá-lo de volta às coisas. Mas
na verdade não havia desejo de
denunciar algo. Procuro que cada
um se aproprie do filme como
quiser.
Porque o facto de filmar o tempo
todo à altura das crianças e
mostrar os adultos a rebaixarem-

se, porque tinham que se baixar
para conseguir ouvir as crianças
e para entenderem o que elas
tinham para dizer. Foi também
uma forma simbólica, mas
novamente, não o foi para criar
um julgamento. Parece-me que
nem sempre nos esforçamos
o suficiente para tentarmos
realmente entender as crianças.
Talvez essa forma de filmar remeta
o espectador para isso. E ainda
assim, quando há uma criança,
e muitas vezes ela é violenta, há
algo de errado com ela, ela está a
sofrer e mais uma vez é necessário
tentar entender onde ela está.
Mas estamos num mundo que está
sempre a andar muito depressa.

Uma coisa que adorei no filme
foi a abordagem à altura da
protagonista, permitindo
imergir não só no seu campo
de visão como também o seu
campo emocional. O que a
levou a tomar essa decisão?
Laura Wandel: Desde o
início senti que tínhamos que
acompanhar Nora, porque
também era uma maneira de
mergulhar o espectador em torno
dessa visão, essa visão infantil
onde não vemos necessariamente
tudo. Estamos bastante limitados
porque este filme é quase como
uma reminiscência das nossas
memórias. Portanto, tentei enviar
o espectador de volta à sua própria
infância, às sensações e também

fazê-lo sentir de forma física o
que estava a acontecer. Foi muito
importante que não fosse só, mas
também, o sentimento físico, que
ele [o espectador] pudesse sentir
ao nível do corpo. E também
a questão do offscreen [fora de
campo], de não mostrar tudo,
para que o espectador também
pudesse participar na acção
através da imaginação. O trabalho
sobre o fora de campo foi muito
importante nesse aspecto.
Como foi o trabalho com o
Frédéric Moreau [director de
fotografia]?
Laura Wandel: Trabalho com o
Frédéric Moreau há vários anos, é
verdade que quase não precisamos
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falar, somos muito próximos.
Estou sempre a dizer-lhe que ele
é os meus olhos. Foi também para
mim “a arte de ter boas pessoas
à minha volta”. Numa equipa
temos a mesma visão mas nem
sempre sabemos como a explicála, como sentir o filme da mesma
forma. Isso é muito importante. E
foi assim o trabalho com ele. Ele
esteve realmente conectado com a
câmara aqui. Ele tinha que seguir
Maya o tempo todo. Fomos nós
que nos adaptámos às crianças e
não as crianças que se adaptaram
a nós. Então, tecnicamente, o
processo foi muito ligeiro. Quase
não havia iluminação artificial,
era uma equipa bastante pequena.
Estávamos muito livres, mas ao
mesmo tempo, para ele, foi muito
difícil. Em termos de filmagem,
não havia estabilizador, ele tinha a
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câmara ao nível do estômago [para
focar constantemente o rosto de
Maya]. Foi realmente uma proeza
técnica. Parece muito simples, mas
foi muito complicado.
O trabalho de som é
impressionante em «Recreio».
Poderia revelar mais sobre o
processo e a importância do
som no filme?
Laura Wandel: Sim, é verdade
o trabalho de som foi gigantesco
porque queria recriar esse
universo do som escolar que ainda
é muito especial. Parece-me que
existe e, não quero dizer que não
existe, é mais barulhento que os
recreios, não deixa de ser uma
escolha, e também uma forma de
violência. Mesmo que a criança
também assuma o seu lugar
no mundo através da voz. Mas

subitamente houve uma escalada.
E lembro-me, quando eu era
criança, que já era algo que me
parecia bem forte. E quando voltei
para fazer a pesquisa para este
filme, quando ia para casa à noite
estava exausta por causa destes
sons. De qualquer forma, eu não
sei como eles conseguem, mas é
claro que eles têm que se habituar
a esse som constante. Mas é algo
muito violento e quis transmitir
esse som. Tínhamos dois técnicos
de som a capturar os sons reais
do recreio. E, de facto, essa trilha
sonora foi construída como uma
partitura musical. Então, cada
som, cada choro de criança fora
da tela, cada frase foi realmente
colocada como uma nota musical
para amplificar. E depois também
havia um trabalho sobre o silêncio,
porque numa escola o silêncio

torna-se quase tão angustiante
quanto o constante burburinho.
Muitas vezes ocorre o silêncio
quando as crianças estão numa
aula e isso não é necessariamente
assustador.
A crítica mundial está rendida
ao seu trabalho, com muitas
comparações aos irmãos
Dardene, por exemplo. O
que podemos esperar do seu
próximo projecto? Sente a
pressão dessa expectativa?
Laura Wandel: Sim, e estou
muito orgulhosa disso. O
cinema dos irmãos Dardene é
extraordinário e eles ensinaramme muito, deram-me muito. Além
disso, eles vão co-produzir o meu
próximo filme. É verdade, há uma
certa pressão. Eu tento não pensar

nisso, é inútil. E estou a escrever o
próximo filme.
A sua opinião sobre o futuro
do cinema na coexistência do
streaming e do cinema?
Laura Wandel: Acredito que esta
pandemia de facto acostumou as
pessoas a ficar em casa e a não
saírem para ver filmes. Perdoeme dizer isso, as pessoas ficaram
com mais preguiça. Assim que
temos que sair torna-se tudo um
pouco mais complicado. Tenho a
impressão de que as pessoas têm
que se acostumar novamente, e
principalmente os jovens, para
ir ao cinema porque, em certo
sentido, são também o futuro do
cinema. No streaming é mais um
caso de rejeição do que selecção.
Temos que saber conviver com

os tempos, hoje é assim. Mas
não há nada a fazer. No cinema
vivemos uma experiência social
juntos e o streaming não tem
nada a ver com isso. Para mim
não é a mesma coisa e nem é
comparável de facto. Posso ter a
mente muito fechada, mas não
é muito motivador se for para
fazer filmes que passam apenas
em streaming. Vejo o streaming
como uma segunda vida do filme.
Penso que o debate é quase uma
luta demasiado política. É um
modo de vida que eu não quero
para mim. Obviamente, existem
aspectos positivos no streaming.
Mas para mim é realmente o
síndrome da abstinência. É
importante sairmos de casa
e conhecermos o próximo. É
também um movimento físico.
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REVOLTA

TIAGO
SANTOS
REALIZADOR
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«Revolta» marca a estreia na
realização de Tiago Santos,
argumentista de filmes como
«Os Gatos Não Têm Vertigens»
(2014) ou «Amor Impossível»
(2015) de António Pedro
Vasconcelos. Rodado em pleno
confinamento, no ano passado,
no interior dum apartamento,
em apenas 12 dias intensos
e exigentes, o filme é uma
produção de Tino Navarro e
leva-nos a “uma noite durante
a qual um casal recebe duas
pessoas para jantar enquanto
lá fora o mundo acaba”. A
METROPOLIS conversou com o
realizador sobre a génese do
projeto, a temática do filme, a
escolha dos atores, a rodagem
e a direção de atores e, num

lado mais pessoal, sobre as
motivações que o levaram
a arriscar esta estreia na
realização.
SÉRGIO ALVES

Durante a fase mais difícil da
pandemia, o Tiago fez dois
trabalhos «As Chamadas para
a Quarentena» e «O Mundo não
acaba assim». Estes trabalhos
ajudaram a preparar este
«Revolta»? Fale-nos da génese
de «Revolta»
Tiago Santos: O projeto
«Revolta» já existia antes da
pandemia eclodir e o Tino Navarro
identificou este projeto e percebeu
que este tinha as caraterísticas
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que podiam ser ideais para
conseguirmos trabalhar no
momento complicado que
vivíamos - pelas caraterísticas
do próprio projeto que tem uma
pequena produção, controlar o
número de pessoas que estivesse
envolvida. Metemos ali quatro
pessoas num apartamento,
com uma pequena equipa e
conseguimos fazer isto. E
conseguimos trabalhar! Portanto,
é esse lado logístico, muito prático
para a concretização do filme.
Mas depois também havia o lado
temático do filme e a própria
premissa que, de facto, encaixava
neste momento que estávamos a
viver: a questão da revolta (social),
a questão da incerteza, a questão
de algum desespero das pessoas

e das pessoas não saberem bem
o que é que está a acontecer e o
que é que vai acontecer depois
da tragédia. Uma transformação
política, social, etc. O Tino
(Navarro) reconheceu isso e disseme: “Olha faz aí uma adaptação.
Temos o guião – a estrutura do
guião é boa – muda apenas o
pano de fundo, adapta àquilo que
está a acontecer agora. Vamos
olhar à volta, vamos aproveitar
este momento, também, para
documentar isso – o momento que
estamos a viver.
Fiz a reescrita rápida do guião e
o Tino a partir daí pensou: “Ok,
vamos fazer isto! Vamos arranjar
as condições e vamos conseguir
fazer este filme. E fizemos!

Portanto, foi tudo um bocado em
tempo real. Foi tudo um bocado
a quente. Não foi nada planeado
até porque não conseguia prever a
pandemia, não é?
A questão vai mais no sentido
de compreender a génese do
projeto.
Tiago Santos: Sim. Mas a ideia
já existia há muitos anos. A ideia
-“um casal recebe dois amigos
para jantar enquanto lá fora o
mundo acaba, enquanto lá fora há
uma revolução social e política e
a sociedade começa a arder.” Isso
já existia! O que mudou ao longo
destes anos foram as razões que
provocavam essa revolução, essa
revolta exterior …
Porque a revolta interior foi a
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MARGARIDA VILA-NOVA

sempre a mesma. A revolta das
personagens foi sempre a mesma:
aquela dinâmica das personagens
foi sempre a mesma: Mas o que
se passava fora do apartamento é
que foi mudando, com as reescritas
do argumento que fui fazendo.
E o guião, apesar de tudo, teve
algumas versões. E a última versão
resultou da situação de estarmos
neste estranho momento, nesta
espécie de “Quinta dimensão”, que
nos está a acontecer. Portanto,
decidimos usar isso, aproveitar
isso como pano de fundo e,
sinceramente, acho que enriqueceu
bastante quer em termos, até, de
algum humor, relativamente a todo
o “teatro” de higiene que se criou
e as rotinas que nós criamos, quer
também como registo duma época
e dum período muito particular.

42 METROPOLIS Julho 2022

«Revolta» é um filme sobre um
mundo em autodestruição,
em particular dentro do
apartamento onde a ação se
passa? Não só o Mundo em
si mesmo, mas as próprias
relações humanas?
Tiago Santos: Acho que há
uma necessidade das pessoas se
revelarem, se desconstruírem, se
exporem, para depois construir
algo de novo, que seja mais
verdadeiro, mais honesto, até
como diz o meu filme “com os
olhos mais limpos” – dito duma
forma um bocado irónica -. Mas
«Revolta» é também sobre a forma
como a verdade pode libertar as
pessoas.
E, na verdade, é também um
comentário sobre esta sociedade
contemporânea urbana, e não

só urbana, em que nós vivemos,
no seio da qual as pessoas se
apresentam constantemente
com uma máscara. Seja nas redes
sociais, seja até nas relações
presenciais, apresentamonos duma maneira que não é
necessariamente a pessoa que
somos, mas é a pessoa que nós
achamos que as outras pessoas
vão gostar. Portanto é um bocado
sobre isso também.
E é um bocado também sobre o
que é que acontece quando essas
máscaras começam a cair. Que é
uma coisa que, para mim, como
dramaturgo e como argumentista,
é sempre fascinante! Conseguir
levar as personagens àquele
momento em que elas deixam
de mentir, em que elas deixam
de tentar criar essa ilusão da

pessoa que são. Era muito
importante levá-las até esse
ponto em que elas quebram. Isto
para mim é fantástico! Tenho
um grande apreço pela verdade
e pela honestidade intelectual
emocional, e aqui é quase um
exercício dramático, e os atores
fizeram isso tão bem -de levar
aquelas personagens a um ponto
no seio do qual tudo o que elas têm
é a verdade.
Quando estava a preparar a
entrevista lembrei-me dum
filme que ao nível temático
não têm nada a ver com o
seu, mas passa-se igualmente
dentro duma casa: «O Deus da
Carnificina» de 2011 ...
Tiago Santos: Ah! O «Carnage»
[2011] do [Roman] Polanski.
Claro, absolutamente! Há vários
filmes desse género nos quais eu

pensei, não só quando estava a
escrever, como também quando
estava a realizar. O Polanski tem
dois, pelo menos que me lembre:
um é o «O Deus da Carnificina»
e o outro é o «Vénus de Vison»
[2013] uma adaptação duma peça
de teatro do David Ives, que têm
só duas personagens. Há, também,
um filme do [Richard] Linklater,
o «Tape» [2001], com a Uma
Thurman e o Ethan Hawke.do qual
também me lembro, na altura, de
gostar bastante. E «A Festa» da
Sally Potter que também gostei
bastante. Tinha essas referências
todas – há umas que gosto mais
do que de outras –, mas fui buscar,
não a inspiração, mas o conforto
de saber que era possível fazer um
filme com estas caraterísticas que
funcionasse.
Ou seja, saber que a mim como

espetador estes filmes atraem
e sempre me atraíram muito.
Porque parece que não tens fuga
daquele espaço. O espaço em si,
a claustrofobia...aquilo torna-se
quase uma personagem extra e
acima de tudo fazes uma coisa que
é interessante do ponto de vista
dramatúrgico que é: quando tu
impedes as personagens de fugir,
elas são obrigadas a ficar ali e a
ter de lidar com a situação. Não
podem ir embora. Não podem
simplesmente dizer: “Olha vou
para casa”. Sempre que querem
sair acontece alguma coisa e eles
são obrigados a estar ali até ao fim.
Nesta aventura ou nesta
descoberta que deve ter sido
para si fazer este filme, quais
foram as maiores dificuldades
na rodagem?
Tiago Santos: Sinceramente,

TERESA TAVARES E RICARDO PEREIRA
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acho que preparámos muito bem o
filme. Nós tínhamos uma pequena
equipa, não tínhamos muito
dinheiro e como não tínhamos
muito dinheiro não tínhamos
muito tempo. É sempre uma
questão de tempo! Mas tivemos
uma coisa que nos permitiu
adiantar imenso trabalho que foi
termos uma semana de ensaios,
mesmo no décor!
Ensaiaram bastante, então?
Tiago Santos: Ensaiámos ali uns
dias. Ensaiámos texto corrido
como se fosse quase uma peça de
teatro, sabes? Aliás, nós filmámos
em sequência, ao contrário do que
é habitual no cinema.
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Filmaram em sequência?
Tiago Santos: Filmámos! Do
princípio ao fim. Começar na
página 1 do guião e acabar na
página 100. Foi todo esse trabalho
com os atores, com o diretor de
fotografia, Leandro Vaz Silva
e com a ajuda preciosa do João
Sales (assistente de realização)
que permitiu que, no momento de
iniciar a rodagem tudo já estava
estivesse mais ou menos previsto.
Acho que a maior dificuldade foi
ter de filmar muitas páginas do
guião, por dia. O que me obrigou
a mim a ter de saber muito bem
onde e quando é que deveria
intervir, sabes? Tinha de decidir
que tipo de realizador é que vou

ser. Nunca poderia ser, neste
projeto, um diretor como o David
Fincher que faz 70 takes. Era
impossível! Porque se assim fosse
não conseguiria fazer o filme. Não
tinha tempo para fazer o filme se
seguisse esse modelo.
Primeiro, confiar muito nos atores
e na construção de personagens
que os atores fizeram. E no
trabalho deles. Não ser o tipo que
está ali nas micro decisões, mas
limitar a minha intervenção direta
para as macro decisões. Coisas que
achava que fossem fundamentais.
e aí sim fazer ouvir a minha voz
no set de rodagem. Portanto a
dificuldade foi encontrar esse

momento de quando é que tens de
tomar a grande decisão. Esperar e
dar espaço para as outras pessoas
da equipa trabalharem. Foi um
bocado isso. A grande dificuldade
terá sido o tempo! Mas também se
tivéssemos tido mais tempo não
sei se o filme ficaria melhor. Tenho
dúvidas disso.
É sempre uma incerteza, nunca
se sabe, não é?
Tiago Santos: Não, porque o
pouco tempo – e nós filmámos das
6 da tarde às 6 da manhã – tornou
tudo muito intenso. Foi tudo ali
um bocadinho no nervo, na ferida
aberta. Acho que isso trouxe uma
carga dramática ao filme, uma

tensão dramática que se calhar
se tivesse sido doutra forma, se
tivéssemos filmado doutra forma
-2 ou 3 páginas por dia -. Acho que
se calhar teríamos perdido essa
tensão dramática. Tivemos 12 dias
de filmagens
Foi mesmo um pouco
apertado...
Tiago Santos: Sim. Foi muito
intenso, muito intenso.
Os 4 protagonistas são quatro
atores da nossa praça. Todos
eles com tarimba, uns mais
que outros. Os papéis foram
escritos a pensar nestes atores
em particular?

Tiago Santos: Não, não! Até
porque eu quando escrevo não
gosto de pensar em atores.
Sabes porquê? O que eu sinto
é que se estiver a escrever para
alguém: por exemplo o Ricardo
Pereira. Adoro trabalhar com
o Ricardo. Começo a escrever
para o Ricardo e prefiro pensar a
personagem doutra forma e até
a desafiar o Ricardo como ator.
Tenho medo de acabar a escrever
para ele. E não quero escrever para
ninguém em particular. Quero
escrever para personagens fortes e
tridimensionais e depois quero ter
bons atores que peguem naquela
personagem, que lhes deem corpo
e alma e até que me surpreendam
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a mim com a visão que têm das
suas próprias personagens.
Portanto, não escrevo para atores.
E a primeira versão deste guião,
deve ser para aí de 2012, portanto
não fazia ideia de quem faria esses
papéis.
A primeira versão deve ter para
aí uns dez anos. Mas a partir
do momento em que tivemos
esta versão final e com o meu
assistente de realização, o João
Sales, foi muito fácil percebermos
quem é que queríamos para os
papéis.
Quem é que se enquadrava
melhor...
Tiago Santos: Sim, quem é que
se enquadrava. Existiam duas
coisas importantes: primeiro,
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obviamente, o talento dos atores
e, depois, a experiência dos atores.
Nós tínhamos pouco tempo para
filmar e é muito diálogo. Muitas
páginas de diálogo. Precisava de
ter a certeza de que era alguém
que tivesse essa capacidade com
a sua experiência de chegar ao set
de rodagem e conseguir cumprir
com aquilo que lhes era pedido,
no curto espaço de tempo que
nós tínhamos. Depois também há
o lado pessoal: como é a minha
primeira experiência de realização
queria pessoas que sabia que me
ia dar bem com elas, criar bom
ambiente de filmagem
E que aquilo iria contribui, em
todos os sentidos para o sucesso
da produção: O Ricardo já tinha

trabalhado com ele e já o conhecia
pessoalmente. O Cristóvão
(Campos) também, a Teresa
(Tavares) também. A única pessoa
com quem não tinha relação
pessoal era a
Margarida Vilanova. Mas também
com as experiências que tinha,
rapidamente percebi que ela se ia
enquadrar nestas coisas que pedia
para o papel e para as vicissitudes
da produção do filme. Portanto as
coisas correram lindamente.
A Margarida é uma escolha
excelente para aquele papel em
particular
Tiago Santos: Sim, acho
que qualquer um deles. E
o curioso é que a Teresa, o
Cristóvão e a Margarida se

conhecem, praticamente, desde
a adolescência. Isso foi excelente
para a atmosfera do grupo. Havia
logo ali uma empatia
E isso ajudou muito...
Tiago Santos: Ajudou porque tu
acreditas naquilo. Acreditas que
aquelas pessoas se conhecem e
aquilo para mim funciona.
Como é que tu és a dirigir
os atores: dás uns pequenos
toques ou correções? Deixas
que eles encontrem o tom
certo?
Tiago Santos: Para mim, o
mais importante foi o processo
de ensaios e de leitura do
guião. Depois disso confiei
absolutamente neles. A propósito
disso, lembro-me de ver uma

entrevista com o Jeff Bridges que
falava do início da sua carreira,
a rodar um filme com o Clint
Eastwood, realizado pelo Michael
Cimino.
O [Jeff] Bridges estava angustiado
pois achava que estava a fazer tudo
mal. Que não estava a conseguir
fazer bem aquele personagem. Vai
falar com o Cimino (Michael) e
diz-lhe que acha que ele fez uma
escolha errada ao convidá-lo para
compor aquela personagem. O
realizador responde-lhe: “Não, tu
neste momento és a personagem!
Tudo o que tu fizeres está bem,
portanto, não te preocupes”. Foi
essa a minha onda no trabalho
com os atores. Para este meu
filme, a partir do momento em
que percebi que todos eles tinham

uma ideia do que tinham de fazer
- todos tinham uma “bíblia” com
as caraterísticas das personagens,
as referências musicais, de séries,
filmes, personagens de ficção que
lhes enviei - o trabalho era deles!
Tudo o que eles fizessem, para
mim, estaria bem. Ou seja, não
fui o tipo de realizador que ia ao
detalhe, ao pormenor. Pode ter
havido um momento ou outro
que eu achava que não ficava bem
ou que não era aquilo que queria,
obviamente que lhes dizia. Mas,
de resto, permiti que eles fizessem
a construção do personagem que
achassem mais interessante. E que
para mim batesse certo.
Não querendo revelar muito
do filme, ou fazer aqui algum

METROPOLIS Julho 2022

47

MARGARIDA VILA-NOVA E CRISTOVÃO CAMPOS

spoiler, há uma sequência
no filme – da encenação da
chamada telefónica erótica
– que é uma ideia de cinema
fantástica. Essa ideia já estava
escrita no guião?
Tiago Santos: Estava escrito
no guião. E desde 2012! Tem a
ver com o seguinte: para um tipo
como eu, habituado a escrever
argumentos, as cenas com
telemóveis são tramadas de filmar.
Porque se queres tratar a realidade
tens de estar sempre a mostrar
as mensagens escritas. Ou seja: a
questão que se coloca é a de saber
como é que vamos passar isto para
o ecrã. Quando vais mandar uma
mensagem mostras o ecrã? Ou
aparecem as letras e depois vais
usar as letras como se fosse uma
legenda. Estás sempre a pensar
como é que posso tonar isto visual,
como posso tornar as mensagens
visuais.
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Portanto, isto foi logo um ponto
de partida que me fascina. Mas
também tinha a ver com a ideia de
que este filme fosse revelando a
diferença entre o mundo virtual e o
mundo real. A ideia de ter pessoas
que são obrigadas a revelar as suas
mensagens eróticas, obrigá-las a
dizer aquilo em voz alta à frente
de todas as pessoas. Pareceu-me
sempre uma ideia hilariante, por
ser terrivelmente desconfortável.
E depois há coisas que tu escreves
em mensagens que não ficam bem
lidas, em voz alta. Pensei: isto
vai ser a segunda parte do filme.
Depois, permite outra coisa que é
quase metanarrativa: que é mudar
de personagem: de repente, está
a Cristina a fazer de Paulo, no
diálogo do Paulo. É uma cena que
tem uma potencialidade de ironia
dramática, de meta narrativa e de
revelação daquilo que as pessoas
são – obrigando as pessoas a

ler em voz alta os seus próprios
pensamentos. Achei que era ótimo
fazer dessa forma.
Há uma referência muito
particular que achei deliciosa John Carpenter. Os clássicos do
realizador norte-americano: o
«Nova Iorque 1997» (1981) e o
«Fuga de Los Angeles» (1996), o
ambiente de anarquia e revolta
foram um paradigma do que se
vive fora do apartamento onde
a ação se desenrola?
Tiago Santos: É sobretudo uma
homenagem à minha própria
cinefilia. Às minhas próprias
referências e ao que via tanto
enquanto crescia. Depois, sempre
imaginei o filme como se tivesse
um lado distópico. O filme não
se passa exatamente na nossa
realidade. Passa-se um bocadinho
fora da realidade. E aquilo que se
passa fora do apartamento é tipo

o «Nova Iorque 1997» - é uma
barafunda, já não há ordem, já
não há nada. E os protagonistas
quando saírem à rua, aquilo está
tudo destruído. Pensei: “lá fora
(do apartamento) é um filme
do Carpenter! Depois, há outro
dado: os filmes do John Carpenter
eram uma fonte da união do casal
anfitrião. Para além disso, a música
do final do filme que o Filipe Melo
fez é uma homenagem ao «Nova
Iorque 1997». Portanto, remete
para tudo isso, para essa cinefilia
e para o desejo que essa cinefilia
desperta naquelas personagens em
particular.
Quando surgiu a necessidade,
ou a vontade de começar a
filmar? De contares as tuas
próprias histórias...
Tiago Santos: Filmar era mais
uma fantasia que eu tinha. A
ideia de escrever argumentos para

filmes e séries também já era outra
fantasia que alcancei. Não fazia
a mínima ideia de que isso era
possível acontecer. Lembro-me de
estar em Nova Iorque (vivi lá de
2002 a 2004), de estar a servir às
mesas e estudar argumento com o
sonho de ver o meu nome inscrito
no IMDB como argumentista e
depois de estar quase 20 anos
a trabalhar com realizadores
e produtores, que admiro e
respeito, concretizei esse sonho.
Depois, a partir do momento em
que começas a fazer e a ganhar
experiência, a conhecer pessoas
que gostam do teu trabalho,
acompanhar filmagens - por
exemplo, dos filmes do AntónioPedro [Vasconcelos]. Ver as pessoas
a trabalhar, como funciona o
processo de realização, como é que
o diretor de fotografia trabalha.

Bebeste muito dessa
experiência no set de
rodagem...
Tiago Santos: Sim! Acima de tudo
aprendes muito e aprendes uma
coisa: é um trabalho de equipa!
A ideia do “Nós” (o trabalho
coletivo) ...
Tiago Santos: É mesmo!
O realizador não vai ter de
fazer tudo, está rodeado de
pessoas, existe uma equipa. E
se os membros dessa equipa são
competentes ajuda a desmistificar,
um bocado, a dimensão da tarefa.
Ou seja, perceber que isto é
possível executar, que é possível
fazer se tiveres uma boa equipa, se
tiveres um bom guião, se tiveres
bons atores. Quando o Tino
Navarro – e foi ele – me lançou esse
desafio há 4 ou 5 anos, perguntou:”
olha lá, eu acho que tu devias
realizar um filme e eu gostava de

METROPOLIS Julho 2022

49

ser o produtor da tua primeira
longa-metragem! Que projetos é
que tens? Diz-me quais são, que
nós tentamos desenvolver.”
Foi o Tino Navarro que me lançou
esse repto. E, a partir do momento
que tenho uma coisa tão difícil
que é a confiança do produtor –
que está empenhado em ajudar
a desenvolver um determinado
projeto - só se fosse louco ou,
então, só se quisesse, apenas, ser
argumentista. Portanto, aí disselhe “vamos a isso!” - com toda a
honestidade. “Não faço ideia se
consigo fazer isto, mas vamos a
isso! Até podia chegar lá e precisar
de alguém para me ajudar a fazer
o filme, Porém, é igualmente
verdade que o facto de não saber se
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conseguia fazer é a principal razão,
nesta área, pela qual a faço. Gosto
de me testar e gosto de ver o que é
que acontece. E assim foi! Depois,
foi decisão atrás de decisão. Nunca
parei a pensar que não conseguia
fazer isto! Foi uma questão de
me preocupar com problemas
concretos que fossem surgindo e
com decisões concretas que era
preciso tomar
Vamos filmar nesta ou naquela
casa, como é que se veste a
Margarida, pinta-se um risco
debaixo dos olhos ou não,
apontamos a câmara para aqui
ou para ali, optamos pelo plano
campo/contra campo ou pelo
plano médio...é tudo muito
prático. Sendo que, obviamente,

o trabalho do realizador é o tipo
que tem o filme todo na cabeça e
está a perceber que todas as peças
individuais, vão fazer sentido
quando estiverem juntas. Por
exemplo, em relação à música do
Filipe Melo passa-se a mesma
coisa: desde o princípio sabia como
é que queria a música Como é que
queria usar a música. Portanto,
a maneira como fizemos o filme
já estava a dizer a forma como
faríamos a banda sonora. Naquela
preparação que falei antes, que
julgo que foi muito bem feita.
Que expetativas tens
em relação à reação dos
espetadores e adesão ao filme?
Tiago Santos: Na antestreia,
estava inquieto quanto à reação

do produtor e do elenco e cada
vez que alguém vê o filme e gosta,
fico descansado e confortado. E
agora tenho a mesma expetativa
em relação aos espetadores. Os
que forem ver, espero que gostem!
Também tenho uma noção realista
dos números do cinema português
nas salas.
É este problema que não se
consegue resolver em Portugal:
o preconceito em relação ao
cinema português, não é?
Tiago Santos: Acho que é um
preconceito que existe, mas
que não está a ser, ativamente,
contrariado.
É uma questão que não está a
ser abordada! Diz-se que é por
causa da pandemia e tal, mas

por exemplo em relação ao meu
filme, sinto que há um certo
desinteresse por aquilo que nós
fizemos. Não estão a falar muito
do filme, pois preferem falar de
outras coisas. Tudo bem. Mas
também não há uma tentativa
de perceber que existe um filme
português a estrear, que vejam
cinema português e gostem ou não
gostem. Mas vejam! E acima de
tudo, acho que tem que haver um
reconhecimento de que as coisas
foram feitas!
Pelo menos informar o público..
Exatamente.
Tiago Santos: Não estou a
falar da crítica, pois as pessoas
podem gostar ou não gostar. Falo
de informar as pessoas: estes

tipos fizeram uma história,
um filme rodado em pleno
confinamento! Enfiaram-se
num apartamento durante 12
dias e fizeram um filme! Só isso
eu já acho que é uma história.
Mas se alguém está numa seção
de cultura e não olha para isto
como uma história, então é
porque realmente, tal como o
espetador, não está interessado.
Tenho sentido que existe uma
espécie de adormecimento,
que não é apenas do espetador,
mas também das pessoas que
deviam estar a falar sobre o
filme. E até acho que é um
pouco transversal.
Nem diria que é só o cinema
português.
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SEM LIMITES
ENTREVISTA

ÁLVARO
MORTE
E
RODRIGO
SANTORO
REALIZADOR
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A METROPOLIS teve
oportunidade de entrevistar
duas estrelas globais, Rodrigo
Santoro e Álvaro Morte,
os protagonistas de «Sem
Limites», a nova série da
Amazon Prime Video.
JORGE PINTO

iniciada por Fernão de Magalhães
(Rodrigo Santoro) e terminada
pelo navegador espanhol Juan
Sebastián Elcano (Álvaro Morte).
Uma longa viagem em águas nunca
antes navegadas. A superprodução
apresenta o cepticismo da
tripulação espanhola
face ao navegador
português, o
desprezo da coroa
portuguesa face
a Magalhães, as
tormentas que a
expedição sofreu para
alcançar o ambicionado destino,
as batalhas que enfrentaram, os
povos que encontraram, a revolta
da tripulação e o respeito mútuo
entre Elcano e Magalhães. É uma
façanha de grande orgulho para os

uma
grande história
sobre um grande
personagem

«Sem Limites»
retratou a
coragem e
o espírito
visionário
de Fernão
de Magalhães numa das
grandes proezas da História
da Humanidade. A produção
espanhola de seis episódios
relata a primeira viagem de
circunavegação no século XVI

portugueses e espanhóis. Para os
milhões de espectadores de todo
o mundo será uma interessante
descoberta dos detalhes e
sacrifícios de um feito que ficará
para sempre gravado na História
do mundo.
Rodrigo Santoro e Álvaro Morte
não deixaram os créditos em
mãos alheias e carregam às
costas o projecto da Amazon
Prime Video. A popularidade de
proporções épicas de Álvaro Morte
devido a «La Casa de Papel» e o
reconhecimento internacional de
Rodrigo Santoro foram factores
decisivos para o casting destes
actores a pensar na conquista
de públicos nos quatro cantos
do mundo. Ambos tiveram a

preocupação de levantar bem alto
a bandeira de «Sem Limites» na
conversa com a METROPOLIS.
As entrevistas em separado
foram pautadas por um enorme
profissionalismo e humildade de
Álvaro Morte e Rodrigo Santoro,
proporcionando novamente uma
excelente entrevista, um banho de
simpatia e generosidade com o seu
tempo.
Rodrigo, o que sentiste
quando leste a primeira vez o
argumento de «Sem Limites»?
Rodrigo Santoro: Emoção
e surpresa. Não conhecia
profundamente a história, tinha
apenas aprendido na escola sobre

o Estreito de Magalhães e que
[Fernão de] Magalhães tinha sido
um grande navegador. Quando
li o argumento dos episódios
fiquei muito surpreso, aliás, bem
surpreendido e pensei que seria
uma grande história sobre um
grande personagem. Eu fiquei
emocionado e queria muito fazêlo.
Ao ver os episódios de «Sem
Limites» recordei-me da tua
interpretação num processo
de filmagem semelhante em
«300: O Início de Um Império»
[2014].
Rodrigo Santoro: Já viu todos os
episódios da série? Eu ainda não
vi. O que achou?
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Gostei sobretudo da tua
interpretação, puxas dos
galões e criaste um belo
personagem na figura de
Fernão de Magalhães. Ainda vi
a série com várias sequências,
sem os efeitos especiais,
e filmada com as luzes e o
estúdio como pano de fundo.
Rodrigo Santoro: Sinceramente,
muito obrigado!
Como foi regressar à
interpretação em “green
screen”?
Rodrigo Santoro: Em «300» foi
no croma [fundo fotográfico] e
na altura fiquei muito assustado
porque temos de projectar o
que não está ali, temos de criar
muitas imagens, trabalhar com
a nossa imaginação, isso exige
uma concentração muito grande.
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Em «Sem Limites» a decisão
[de filmar no green screen] foi
tomada posteriormente, porque
inicialmente íamos rodar várias
cenas na República Dominicana,
numa piscina gigante construída
para a produção de filmes. Mas
aí, por questões técnicas, não foi
possível, e o próprio director de
fotografia disse que poderíamos
filmar no estúdio. E para a
fotografia seria mais fácil, com
o software ele poderia controlar
a luz e podíamos seguir com a
produção. E logo também me
lembrei de «300». E disse “ai meu
Deus” vamos para as paredes
verdes (a diferença é que aqui
as paredes eram azuis). É muito
difícil. É um trabalho mais
solitário. É um trabalho muito
mental – pelo menos para mim –,
tenho de trabalhar com imagens

que já estão construídas na minha
mente e na hora em que estou a
fazer a cena. Eu estou projectando
de forma a que eu acredite para
que você [o espectador] acredite.
No final do dia eu estou exausto. É
muito trabalhoso, mas também é
um exercício interessante. É como
a base do teatro: uma luz, um
palco e o público. E a contarmos
histórias. Tem algo de essencial,
no melhor sentido da palavra, o
que é muito interessante.
«Sem Limites» tem duas
estrelas globais a encabeçar a
série, como foi a relação com
Álvaro Morte e com os outros
protagonistas?
Rodrigo Santoro: Conhecia o
trabalho do Álvaro Morte através
de «A Casa de Papel», a série que
se tornou muito conhecida. E só o

conhecia daí, tivemos um processo
de trabalho muito interessante
e de colaboração porque era
muito importante a relação de
Elcano e Fernão de Magalhães,
especialmente sendo uma
produção espanhola e colocando
Elcano como um personagem
bastante importante. Trabalhámos
cena a cena, construindo esta
relação. Eram personagens que
se complementavam, Elcano
era o piloto e Magalhães –
este génio – com uma visão e
uma força monstruosa e um
temperamento muito forte mas
que também precisava do piloto.
Então os dois aprendem pouco
a pouco a respeitar-se um ao
outro. Construímos juntos estes
detalhes.
Qual a importância do
streaming da Amazon Prime

Video que, tal qual Fernão de
Magalhães, leva a série a dar a
volta ao mundo?
Rodrigo Santoro: O streaming
é muito importante porque
senão a série não chegaria [a
todo o mundo]. Tem algo de
muito democrático nesta ideia do
streaming. Apesar de eu ser um
grande fã do cinema, venho do
cinema independente, adoro a sala
escura e a experiência compartida,
dividida e os silêncios e sair de
uma sala de cinema transformado.
Eu sou um amante do cinema,
sou suspeito para falar. Mas
eu vejo muito valor, e um valor
democrático ao poder levar para
vários lugares no mundo uma
história como essa. Primeiro
uma das grandes façanhas da
História da Humanidade que
mudou o rumo da História. E
depois como entretenimento, a

série traz essa particularidade
que o produtor tinha em mente
desde o começo. Ele afirmou
que “não queria que fosse uma
série de História, que fosse
lenta e que as pessoas tivessem
tédio e não aguentassem mais.
O mundo de hoje é tão rápido e
tão acelerado que um jovem não
se ia sentar cinco minutos para
assistir à série. Eu quero que os
jovens vejam e aprendam esta
história, mas [ao mesmo tempo]
se divertido e entretendo.” Daí a
contratação do Simon West, um
director especializado em cenas
de acção. E de certa forma a série
tem uma grande história, tem
grandes personagens, mas ela é
contada com muito ritmo, com
acção e aventura. Essa sempre foi a
proposta.
Em termos de preparação

ÁLVARO MORTE
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do teu papel, cingiste-te ao
argumento ou fizeste mais
pesquisa?
Rodrigo Santoro: Nossa! Fiz
muita pesquisa. Eu tive muito
tempo, o guião
chegou-me logo
após o primeiro
confinamento
da pandemia
[COVID-19], eu
esperei um ano
para começar a
filmar. Pesquisei muito e depois
trabalhei com uma historiadora
que me conseguiu vários
documentos como o testamento
de Magalhães, a história de
Magalhães, de como é que
cresceu. Ele ficou órfão e cresceu

na Corte portuguesa, não era
nobre mas cresceu como pajem,
trabalhando na Corte, e lutou
em várias batalhas do exército
português. Ele teve uma relação
muito complicada com
o Rei de Portugal
porque sentia
que não era
reconhecido.
É um homem
que cresceu com
a necessidade de
provar algo, talvez daí resultasse
a sua força. E o que procurei fazer
– como o Magalhães tinha uma
imagem muito polémica, para
uns era um herói e para outros
um vilão – foi tentar chegar à
essência do coração, sobre quem

ele é um
líder, mas não
é um ditador
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teria sido este homem. Sobretudo
humanizá-lo. Fazer de um homem
que conseguisse conectar com o
espectador.
Antes de terminar, deixa-me
dar-te os parabéns pelo teu
sotaque de português de
Portugal!
Rodrigo Santoro: Gostou! Que
bom! Isso é música para os meus
ouvidos. Eu trabalhei bastante
para conseguir isso. O Gonçalo
[Diniz] me ajudou.
Com esta audiência global
pensas que países irmãos como
Portugal e Brasil consigam
trazer para os ecrãs produções

sobre a História dos nossos
países?
Rodrigo Santoro: Aconteceu
uma coisa muito curiosa, quando
saiu o trailer de «Sem Limites»
no Brasil alguns amigos me
ligaram e falaram-me sobre
o porquê de estar dublado
[dobrado]. Eu falei “Como assim
dublado?” e eles disseram-me
“Você fez isso em Hollywood,
a série é inglesa e está dublada
em espanhol.” Eles acharam que
pela cara que tem a produção,
por ser uma superprodução, ela
só podia ter sido de Hollywood.
Eu achei isso maravilhoso. É
claro que é um projecto caro, é
uma superprodução a nível de
um blockbuster, mas é falada

em espanhol e português, com
personagens ibéricos. Aliás,
Portugal tem tanta História,
tem tanto que fazer, é preciso
movimentar e ver de aonde
é que se consegue levantar
financiamento para fazer estas
histórias de Portugal não só para
o mercado português e espanhol
mas para todo o mundo. Fica aqui
a minha torcida para que isso
aconteça.
Álvaro, o que a audiência pode
esperar do teu personagem
Elcano?
Álvaro Morte: O que tentei
fazer foi interpretar uma pessoa
comum que a vida acabou por
colocar numa situação onde ele

se podia tornar um herói. Não o
queria interpretar como um herói
desde o princípio. Queria conectar
com a audiência e queria que o
público sentisse a empatia com o
personagem. É um convite para
virem comigo para esta história,
foi o que tentei fazer com esse
personagem. Alguém muito ligado
à sua tripulação, ele é um líder,
mas não é um ditador. Ele queria
sempre ouvir as opiniões e as
necessidades da sua tripulação.
Algo que gostei neste personagem
foi após a passagem do Estreito de
Magalhães. Eles tinham ordens
para regressar, mas ele disse que
deveriam continuar para Ocidente
e fazer algo de extraordinário. Ele
sentia que tinha de fazer isso e
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ofereceu possibilidades às pessoas,
foi muito democrático. Construí
o personagem em torno dessa
ideia, alguém ligado às pessoas e a
pensar de forma altruísta no bem
da sociedade.
O Álvaro Morte conhecia
a história de Fernão de
Magalhães?
Álvaro Morte: É algo
surpreendente, mas em Espanha
não há muitas pessoas que
conheçam esta história específica.
Talvez na escola tivessem falado
durante 10 minutos que Elcano
foi o primeiro navegador numa
viagem de circunavegação e
estava com Fernão de Magalhães.
Quando o produtor me convidou
para interpretar Elcano e me
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enviou o argumento foi aí que
realmente descobri essa magnífica
viagem. Eles demoraram três anos
a completar a viagem, saíram
de Espanha em cinco navios e
cerca de 240 pessoas, apenas
regressou um navio com apenas
alguns tripulantes após três anos.
Uma viagem cheia de aventuras,
tempestades que tiveram de
enfrentar, batalhas, a falta de
comida e água durante longos
períodos. Para mim foi chocante
não sabermos mais sobre esta
história em Espanha.
Como foi contracenar com o
Rodrigo Santoro?
Álvaro Morte: Foi fantástico,
absolutamente fantástico. Não
queríamos interpretar o mesmo

tipo de personagem. Pensámos
que seria muito mais interessante
encontrar um contraste entre
eles para contar a história.
Sabes, houve coisas que não
eram totalmente fieis aos factos
verídicos, por exemplo, Magalhães
e Elcano fizeram a viagem em
dois barcos diferentes e na série
partilham o mesmo barco porque
achámos que seria interessante
ter esse conflito entre ambos. Eles
eram completamente diferentes,
mas no fundo havia uma espécie
de respeito mútuo e penso
que isso fez com que a relação
deles progredisse. Por exemplo,
Elcano admirava a capacidade de
Magalhães seguir o seu objectivo,
o seu propósito, que dizia que iria
levar a sua expedição até ao fim.

Já Magalhães não tinha a mesma
facilidade de lidar com a tripulação
e Elcano conseguia se conectar
facilmente às pessoas. No meio
desse conflito conseguíamos fazer
avançar a história. Como actores
divertimo-nos imenso a trabalhar
juntos.
Neste momento o Álvaro
Morte é provavelmente o
actor espanhol mais popular
do mundo, até mais do que o
Antonio Banderas e o Javier
Bardem. Como lida com as
expectativas e as exigências
dessa popularidade?
Álvaro Morte: Admiro
profundamente Banderas e o
Bardem, se um dia tiver sorte

gostaria de ser 10% do que eles
são actualmente. Eu sinto que
faço parte do coração de muitas
pessoas à volta do mundo.
Isso é tão belo. Recebi imensas
demonstrações de carinho através
das redes sociais de imensas
pessoas de todo o mundo. Houve
uma vez uma senhora mais velha
que se aproximou de mim e disse
que não queria nenhuma foto ou
um autografo comigo só queria
dizer “vocês com «A Casa de Papel»
juntaram novamente a minha casa
como uma família e estávamos
a desfrutar juntos a série e a
divertir-nos e a falarmos a seguir
a cada episódio. Tenho que te
agradecer por isso.” Isso é muito
maravilhoso. Não me interessa

muito sobre o sucesso em
termos de quantidade, fico
muito orgulhoso de dar
felicidade a muitas pessoas
à volta do mundo. Durante a
pandemia, quando lançámos
a 4.ª temporada de «A Casa
Papel», quando as pessoas
estavam confinadas, isso foi
uma lufada de ar fresco nesse
confinamento. Nunca penso
sobre o quanto sou famoso,
porque não conseguiria
trabalhar se começasse
a pensar nisso, tenho de
estar focado a pensar nos
personagens. Para mim, o
principal é se as pessoas ficam
um pouco mais felizes por
causa de nós, isso é bom!
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AMADO
ENTREVISTA

EDU
FELISTOQUE
E ERIK DE
CASTRO
REALIZADORES

Entusiastas das cartilhas do
cinema de ação hollywoodiano
dos anos 1980 – e também dos
filmes B de Chuck Norris e
Michael Dudikoff produzidos
pela Cannon Group de Yoram
Globus e Menahem Golan –
têm sido surpreendidos pela
maneira como os cineastas Edu
Felistoque e Erik de Castro
manuseiam as engrenagens
do filão em «Amado», thriller
explosivo lançado no Brasil em
junho e já previsto para ganhar
o mundo nos próximos meses.
RODRIGO FONSECA

Num universo sem lei, onde parte
da Polícia faz ganhos ilegais em
batidas, apreensões e duras,
um soldado cheio de virtudes

60 METROPOLIS Julho 2022

guerreiras, como o cabo Amado,
um expert em acertar balas no
alvo, não se rende à sedução do
dinheiro alheio. E isso faz dele
uma ameaça à metástase das
células milicianas na América
Latina, sobretudo no coração
político do Brasil: o Distrito
Federal. Mas apesar de ter
múltiplas habilidades bélicas,
o protagonista da nova longametragem de Felistoque («Toro»)
e Erik («Senta a Pua», «Cano
Serrado») não se encaixa na noção
clássica e universal de “herói”.
Mas se encaixa, com perfeição,
no projeto do cinema brasileiro
de investir em um dos géneros
mais rentáveis - e, ao mesmo
tempo, cultuado e patrulhado pelo
politicamente correto – da ficção:

o filme de ação. Sérgio Menezes
tem arrebatado críticas elogiosas
no papel título de um thriller
regado a adrenalina (e também de
inquietação ética) ambientado nas
cercanias de Brasília, na região
da Ceilândia. O ator Igor Cotrim
encarna seu algoz, o sargento
Cunha, um sujeito sórdido até à
medula. Já a realizadora e atriz
Brenda Lígia vem se destacando
em seu elenco no papel de um
policial que protege o que resta
de humano na sua tropa, numa
enérgica atuação. Na entrevista
a seguir, a dupla de diretores
esmiúça a confecção de uma longa
que nasceu para gerar polémica,
ao desafiar as forças milicianas, e
que pode se configurar como um
sucesso de bilheteria.

Como foi estruturada a
dramaturgia de «Amado» na
relação com a pesquisa da
realidade policial do Distrito
Federal?
Edu Felistoque: Já existia um
histórico de pesquisas feitas com
mergulho na realidade policial
para outras obras do mesmo
tema, como a minha série policial
«Bipolar» [2010] , as longas «Toro»
[2016] e «Hector» [2016] e até
o documentário «Cracolândia»
[2020]. Porém, pensei que não
seria o suficiente para um filme
rodado em Brasília e passei a
também procurar conhecer alguns
policiais da cidade de Ceilândia.
Fiz isso para dar um teor mais
crível. Com o elenco, foi parecido.
Pedi para que os atores e atrizes

observassem policiais de verdade
e não buscassem pesquisar
personagens em outras obras
audiovisuais, isso para não errar
acidentalmente, cometendo um
“canibalismo interpretativo”.
Era uma forma de eles não se
basearem em tantos policiais já
mostrados no cinema. A base
da estrutura dramatúrgica foi,
sem dúvida, essa convivência do
elenco com os policiais de verdade,
inclusive em várias rondas
noturnas, o que deu segurança
para todos no linguajar, na postura
física, na colocação da voz no
“procedimento”. Sempre comento
que gosto de deixar o elenco criar
no set, contribuindo com novas
falas e até reformulando as falas
no roteiro... Isso é trabalho em
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dobro pois é quase que “voltar
para a sala de roteiro [argumento]”
estando no set, mas funciona
bem. E o público acredita no que é
mostrado e dito de forma natural
pelas personagens.
Erik de Castro: O filme veio
de um papo aprofundado meu
com a pessoa que inspirou tudo,
em algumas visitas à casa dela.
Conhecendo-o há mais de vinte
anos, ouvindo suas vivências,
considerava-o um veterano do
combate urbano, e lhe dizia:
“Um dia faço um filme inspirado
por teus relatos”. Edu, já aqui
em Brasília, produzindo «Cano
Serrado» [2019] comigo, um dia
me pergunta: “O que mais você
tem, Erik?”. Relatei «Amado». Já
tinha o título! Ele pirou e falou:
“Esse é o próximo”. A pesquisa da
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realidade policial do DF [Distrito
Federal] veio dessas conversas
com o cara que inspirou - ao longo
desses muitos anos – e, depois
ainda, de nosso consultor de set,
Antonio do Rosário, também
policial militar aposentado.
Bruno Wainer, da Downtown, foi
outro cara fundamental na linha
dramatúrgica apontada no roteiro.
Antes de escrevê-lo, ele me deu
um insight de como enxergava essa
história caminhando como longa.
O resultado está na tela. Uma vez
na codireção, Edu e eu virávamos
o roteiro do avesso, na busca da
dramaturgia definitiva que iria
prevalecer no filme. «Amado» é
resultado dessas contribuições.
Como foram construídas
as sequências de ação da
longa? Como foi estruturada

a coreografia das lutas e
tiroteios?
Edu Felistoque: Os roteiros do
Erik sempre são muito precisos
nas intenções, pouco usamos
referências de outras filmografias
de ação. Para a longa «Amado»,
demoramos meses para construir
essas sequências de ação, pois
dependíamos de variantes,
como encontrar as locações
para determinar o desenho e as
coreografias finais junto com o
diretor de cenas de ação, Renan
Medeiros. No momento de rodar
essas cenas, eu sempre penso
como se estivesse gravando um
diálogo. Uma personagem fala a
outra responde e assim foi com os
disparos, planos e contraplanos.
Erik de Castro: Edu e eu
tínhamos a visão clara do que

queríamos, apontadas em detalhes
por mim no roteiro e visualizadas,
também em detalhes, pelo Edu
como fotógrafo e montador. Edu já
filma montando, não precisamos
de storyboard. A cereja do bolo era
ter o Renan Medeiros como nosso
diretor de ação. Ele vinha do «Mais
Forte que o Mundo» [2016], filme
(sobre o lutador de MMA José
Aldo) que considero ter uma das
melhores cenas de briga de bar que
já vi na vida. Foi um privilégio têlo connosco nas sequências de ação
do «Amado». Trocávamos muita
ideia no set, Edu, Renan e eu. O
resultado é o que se vê na tela.
Quais são os principais
desafios para se filmar ação no
Brasil?
Edu Felistoque: Felizmente,
temos público para filmes de
ação no Brasil. Só precisamos
levar mais obras desse género

para o tal público. Às vezes, é
inevitável acontecer comparações
com filmes americanos, mas
essas comparações chegam a
ser até ingênuas. Muita gente
exige “realismo” nos filmes
brasileiros e, ao mesmo tempo,
curte cenas absurdas de filmes
de ação americanos... A questão
é de estilo, de linguagem e não
de capacidade de realização, pois
talentos, estrutura e tecnologia
temos de sobra para executar tais
filmes aqui no nosso país. Mas o
maior dos desafios hoje no Brasil
é a política que cega... é só lançar
um filme de ação que a galera
já pira e se desespera e já vão
acreditando que os realizadores
estão fazendo apologia ao uso
indiscriminado de armas de fogo.
Realidade é realidade, cinema é
cinema... Assim como os games
de ação que a galera pratica a
“catarse” matando de brincadeira

todos nos jogos. Cinema não
muda pensamento de ninguém.
As pessoas é que mudam seus
pensamentos. No Brasil dá mais
trabalho defender o filme do que
produzir o filme...
Erik de Castro: Essa é uma
questão central de uma produção
como essa, com um cara como o
Edu, meio Robert Rodriguez, que
executa esse tipo de “estratégia”
à perfeição. Por isso acalentei
tanto essa parceria com ele
ao longo dos anos. No Brasil,
considero-o único nesse sentido:
a junção da viabilidade de se fazer
aqui (produção-executiva), mas
mantendo uma qualidade top no
visual, sobretudo na fotografia.
Edu é o nosso Robert Rodriguez.
Tenho dito isso. A diferença é que
gosto mais e me identifico muito
mais com os filmes dele, do Edu,
como cineasta, como artista.
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SÉRIES
Foi um mês em cheio
para quem gosta de
séries. Entre regressos
há muito esperados,
como «Stranger Things»,
e estreias refrescantes
como «Ms. Marvel», o
difícil foi ter tempo para
ver tudo. Fique a par das
principais estreias, com a
METROPOLIS .
SARA QUELHAS

MS MARVEL

Kamala Khan é a mais
recente protagonista
a estrear-se no Marvel
Cinematic Universe
(MCU). «Ms Marvel» é a
primeira super-heroína
de origem muçulmana,
com a série a ter um
fôlego extra também por
esse motivo.

SARA QUELHAS
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Com um espírito bastante divertido e uma abordagem leve, mas consistente, «Ms Marvel» surpreende
agradavelmente pela positiva logo
na estreia. Kamala Khan (Iman
Vellani) é a nova figura em destaque no Marvel Cinematic Universe
(MCU), uma adolescente um pouco deslocada que vive com a cabeça na lua e tem uma imaginação
muito fértil. Um ambiente que é
exteriorizado de forma muito bem
conseguida pela realização, que
transporta a audiência na mesma
viagem que a jovem está a experienciar. O primeiro episódio já
está disponível no Disney+.

A aventura começa com a deslocação à Avengercon, uma convenção
ficcional que já está a arrancar
suspiros aos fãs da Marvel. Muito
ligada a estes super-heróis, Kamala
tem a surpresa da sua vida ao descobrir que também ela é diferente
do normal, pertencendo a um pequeno grupo de heróis que tem a
capacidade de fazer realmente a diferença. Mas como poderá ela fazer
uma diferença significativa se nem
consegue convencer os pais metade
das vezes?
O elenco destaca-se por dar espaço
a um conjunto de atores de origem

FOTOS © MARVEL STUDIOS 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

E DE REPENTE… SUPER PODERES!
DISNEY+
muçulmana, que têm a oportunidade de dar a cara numa história
que lhes é intimamente próxima e
marca a diferença no pequeno ecrã
(e não só).

como a sua dinâmica e velocidade
reforçam a empatia com as personagens e uma super-heroína que
quer conquistar o seu próprio espaço num universo já bem recheado.

Além de ser uma história para fãs,
«Ms Marvel» é igualmente uma
história de fãs, com Kamala a corporizar na perfeição grande parte
da fandom. Ao seu lado, nas suas
aventuras, tem o seu braço-direito
Bruno (Matt Lintz), um rapaz proativo e desenrascado, que contribui
ativamente para a boa vibe da série.
A verdade é que não só estamos perante uma narrativa interessante,

Convém destacar que um streaming
como o Disney+ permite completar
algumas etapas do MCU, apresentando as personagens na primeira
pessoas antes de, potencialmente,
as inserir em projetos da grande
tela. E o inverso também acontece,
como é o caso de «Loki», permitindo dar a conhecer melhor as personagens ou aproveitar o empurrão
iniciado nos comics e no cinema.
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IRMA VEP
Longe vai o tempo em
que ser ator ou atriz
era, automaticamente,
sinónimo de glamour.
Na nova aposta da HBO
Max, Mira é uma estrela
do cinema, à deriva
na sua vida pessoal e
profissional, que cria
uma ligação íntima
com a sua próxima
personagem: Irma Vep.
SARA QUELHAS
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Mais de 20 anos depois do seu filme
«Irma Vep» (1996), Olivier Assayas
assume a cadeira de argumentista e
realizador, reinventando a história
de uma atriz popular fora do seu
habitat natural, quando participa
no remake de «Os Vampiros». Desta
feita, é Alicia Vikander a protagonizar a trama, que aborda a criação
caótica do realizador René Vidal
(Vincent Macaigne), um homem
tão perdido na sua obra quanto na
própria vida. No meio da confusão
em que se transforma a gravação
do remake, Mira (Vikander) acaba

por assumir a sua Irma Vep quase
como uma persona comum a si, o
que tem uma influência direta no
seu quotidiano e decisões.
O seu propósito inicial é simples:
Mira não precisa de um sucesso
de bilheteira, mas sim de um bom
filme que a valide como atriz. Essa
é parte da motivação de Mira para
gravar em Paris, ainda que o seu
foco seja alterado com a presença
inesperada da ex-namorada Laurie (Adria Arjona), que se encontra agora numa nova relação. Num

QUANDO A VIDA IMITA A ARTE 2.0
HBO MAX
confronto inicial, Laurie destabiliza Mira, que fica numa posição
vulnerável perante um projeto que
começa a afetá-la mais do que seria
de esperar.
«Irma Vep» é uma série introspetiva sobre a figura da atriz, no caso
Mira, quando a sua criação comunica com ela a um nível profundo
e arrebatador. Isso posiciona a personagem principal numa posição
de desconforto, mas também a audiência, que tem alguma dificuldade em perceber o momento exato

onde a arte se separa da realidade
de Mira. Uma abordagem interessante, bem trabalhada a diversos
níveis, nomeadamente realização,
e com um elenco competente que
fortalece um argumento já de si
promissor.
O primeiro episódio está disponível no streaming HBO Max. A minissérie tem um total de oito episódios. O elenco conta ainda com
Byron Bowers, Tom Sturridge, Fala
Chen, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar e Alex Descas, entre outros.
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NIGHT SKY
Não há nada mais
incontornável e
desesperante do que um
ser humano ter de lidar
com a sua efemeridade.
«Night Sky» veste a
capa de ficção científica,
mas é também uma
bonita análise sobre
a importância da
esperança em todas
as fases da vida. J.K.
Simmons e Sissy Spacek
como protagonistas é a
cereja no topo do bolo.

«Night Sky» é a mais recente aposta da Amazon Prime Video. A série
dá logo nas vistas pelas estrelas do
elenco, J.K. Simmons e Sissy Spacek, que interpretam um casal idoso que, na tranquilidade dos seus
dias, passeia muitos vezes até um
espaço secreto do seu quintal que
os leva para uma “janela” misteriosa. Dali, os dois conseguem admirar um planeta desconhecido,
mas no qual nunca conseguiram
entrar, já que todas as suas experiências tiveram um final drástico.
À boleia de um mistério denso, os
protagonistas vão-se situando na

SARA QUELHAS
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sua realidade efetiva. Entre limitações, problemas de saúde, vizinhos curiosos e a perceção de que
o fim se aproxima, aquele espaço
misterioso deixa uma réstia de esperança, de magia que não encontram facilmente no mundo real.
Esse lado da narrativa, mais ligado ao drama, é muito importante
para o desenvolvimento da história e da própria storyline central,
que se alimenta do que vai acontecendo paralelamente.
A vida pacata do duo é alterada
pela chegada de um jovem misterioso, Jude (Chai Hansen), que

A CIÊNCIA MÁGICA DA EFEMERIDADE
AMAZON PRIME VIDEO
desafia os pressupostos do que
julgavam saber e move a narrativa para novos locais e relações.
«Night Sky» é uma série de ficção competente, que oferece uma
trama interessante na perspetiva
sobrenatural, ao mesmo tempo
que se revela uma história muito
humana. O elenco coloca a série
num nível superior, sendo mais
uma das qualidades que certamente atrairá a audiência para,
pelo menos, testar se «Night Sky»
vale a pena.
Nunca um convite para ver as estrelas foi tão complexo. A premis-

sa da narrativa parece simples,
mas, ao longo da história, ganha
vários contornos e acrescenta novos pontos ao mistério.
Sem estragar a “magia” escondida
ao longo dos episódios, importa
destacar a maneira sóbria como
Holden Miller desenvolveu «Night Sky» e também como a série
foi realizada.
O elenco conta ainda com Kiah
McKirnan, Julieta Zylberberg,
Rocío Hernández, Adam Bartley,
Cass Buggé e Piotr Adamczyk, entre outros.

METROPOLIS Julho 2022

71

THE LOST SYMBOL
Estreou uma série
protagonizada por
uma das personagens
literárias mais
populares, Robert
Langdon, que já foi
vivida no cinema por
Tom Hanks. «The Lost
Symbol» é inspirada na
quinta obra de ficção
assinada por Dan Brown,
"O Símbolo Perdido",
publicada em 2009.
SARA QUELHAS
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Quando o mentor de Robert Langdon (Ashley Zukerman), um jovem
professor de Simbologia em Harvard, é raptado e envolvido numa
conspiração sobrenatural, o protagonista tem de se aliar a Katherine
Solomon (Valorie Curry) e Inoue
Sato (Sumalee Montano) para desvendar o mistério. «The Lost Symbol» tem por base o livro "O Símbolo Perdido", de Dan Brown, ainda
que tome a liberdade de alterar um
leque considerável de personagens
e relações da história original.
A busca por um portal transcendente é o motor do grande vilão
da trama, que rapta e mutila

Peter Solomon (Eddie Izzard),
o peculiar mentor de Langdon,
uma figura respeitada mas com
um lado misterioso. Manipulado no encalço do amigo e de
um mistério sem precedentes,
Langdon reencontra Katherine
e forma uma parceria com ela,
naquela que é uma das linhas
centrais da narrativa nesta
temporada. Entre o mistério, o
drama e o romance, «The Lost
Symbol» vai encontrando o seu
caminho, independente do livro
que lhe dá origem, e também
um pouco mais “ light”, com
storylines mais dentro do estilo
televisivo.

DAN BROWN VERSÃO “LIGHT” PARA TV
TVCINE ACTION
«The Lost Symbol» tem os ingredientes certos para criar uma série
coerente e, ao mesmo tempo, com
uma dose significativa de interesse
para a audiência. Não obstante, é
certo que não corresponderá às expetativas de quem leu o livro, dado
que é uma história mais leve, tanto
a nível dos acontecimentos quanto das personagens, primando por
uma forte componente pessoal e
relacional. Deve ser considerada
como um submundo da história-mãe, capaz de existir por si própria
e com caraterísticas únicas, sem
estar demasiado presa às ideias de
Dan Brown; o que terá certamente
o seu quê de positivo e negativo.

O elenco conta ainda com Beau
Knapp, Rick Gonzalez, Sammi Rotibi, Greg Bryk, Tyrone Benskin e
Keenan Jolliff, entre outros.
A lembrar o estilo de alguns episódios de «Castle» ou «Ossos»,
nomeadamente pela dinâmica de
protagonistas, «The Lost Symbol»
alia o dramatismo, ligado ao mistério e em particular à Maçonaria,
a um romance previsível, mas nem
por isso menos interessante para a
audiência. Uma série feita à medida para quem gosta de narrativas
ligadas a temas menos óbvios, e até
sobrenaturais, mas sem serem particularmente densas ou complexas.
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STRANGER THINGS

Depois de uma storyline
exigente, os nossos
heróis preparam-se
para enfrentar a ameaça
mais perigosa até ao
momento: Vecna.

SARA QUELHAS
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Muita coisa mudou desde que chegámos a Hawkins, em 2016. As personagens são agora um pouco mais
“adultas”, os adolescentes outrora
mais ingénuos e inocentes revelam-se mais complexos e maduros, tanto a nível de personalidade, e das
exigências do secundário, quanto
da forma como foram afetados por
todos os confrontos e perdas em
«Stranger Things». Para piorar, no
rescaldo do último confronto com
desfecho mortal, Eleven (Millie Bobby Brown), Joyce (Winona Ryder),
Will (Noah Schnapp) e Jonathan
(Charlie Heaton) mudaram-se para
Lenora, mas a promessa de uma
vida mais tranquila depressa se revela apenas mais uma ilusão.

A quarta temporada de «Stranger
Things» é quase uma experiência
cinematográfica. Os episódios são
mais longos do que o habitual,
mostrando alguma cautela dos irmãos Duffer em não prejudicar a
coerência da ação com narrativas
express e mal conseguidas. Tal
acaba por beneficiar o argumento,
menos concentrado e, assim, mais
explícito e coerente para a audiência. Um fator diferenciador em relação às temporadas anteriores,
que procura fortalecer uma narrativa tendencialmente mais lenta
e com uma componente social – e
exterior ao fio condutor – muito
forte; que acaba por desvendar novas caraterísticas das personagens

SANGUE, SUOR E LÁGRIMAS
NETFLIX
que julgávamos já conhecer na sua
quase totalidade. Já no que diz respeito ao conflito, Vecna altera por
completo as regras do jogo, e apresenta às personagens um desafio
como nenhum outro. Com cadáveres a acumularem-se em Hawkins
e com vários rostos conhecidos e
desconhecidos em perigo, haverá
alguém capaz de travar o demónio
sobre o qual pouco ou nada ainda
se sabe? Será Eleven capaz de enfrentar de novo o pesadelo, cara a
cara? E será que a união do grupo
vai ter a capacidade de fazer a força
novamente? Uma coisa é certa: algumas respostas só vão chegar dia
1 de julho, com os últimos dois episódios desta temporada.

As personagens centrais distribuem-se por vários núcleos e, apesar de aparentemente caminharem
todas na mesma direção, os desafios que vão enfrentando são variáveis – até ao longo da temporada.
Enquanto uns procuram popularidade ou aceitação, outros tentam
sobreviver ou escapar à morte certa. Uma temporada completa, que
atravessa várias subáreas da narrativa e coloca alguma ordem na lógica por detrás do mistério em torno
de Hawkins. Para tal muito contribuem flashbacks, pensamentos das
personagens e novas apresentações
de temas que se pensavam fechados. Mas há mais para desenvolver
na série da Netflix.

Como a Comic Con Portugal prova, «Stranger Things» é também
uma série familiar, vista por pais
e filhos, muitos deles bem novos.
É, portanto, ainda mais importante apresentar como um dos temas centrais da nova temporada o
bullying, e a forma como este pode
acontecer a qualquer jovem, sendo uma condicionante sufocante e
com potencial, até, para violência.
Não obstante, a homenagem à filmografia dos anos 80, agora cada
vez mais próximo dos 90, com a
temporada mais sangrenta até à
data, os criadores não se esquecem
que esta também é uma série de, e
para, adolescentes. E há mensagens
que importa, cada vez mais, passar.
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Longe vai o tempo em que o verão era época baixa
para o mercado televisivo de séries. Como tal,
junho e julho continuam a ser meses repletos de
estreias e regressos, ainda que os títulos mais fortes
de 2022 comecem a ser lançados em agosto. Sem
mais delongas, fique a par das principais séries
a não perder nas próximas semanas. E, como
não podia deixar de ser, esteja atento ao site da
METROPOLIS para acompanhar as nossas reviews.
SARA QUELHAS
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O QUE ESTÁ A DAR NA TV
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ZAPPING
O QUE ESTÁ A DAR NA TV

HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO
DISNEY+

Depois de uma primeira temporada competente,
e com um cliffhanger final muito forte, a série
«Homicídios ao Domicílio» está de regresso ao
Arconia para um segundo tomo. Ao que tudo indica,
o trio de protagonistas está a ser incriminado por
um crime que não cometeu e, à medida que as provas
contra eles aumentam, mais difícil se torna provar
a sua inocência. Na nova temporada, destaca-se a
adição de Amy Schumer e Cara Delevingne a um
elenco já de si de estrelas.
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BLACKBIRD
APPLE TV+

A narrativa aborda o caso verídico de Jimmy Keene
(Taron Egerton), uma grande promessa desportiva
que acaba atrás das grades e aceita uma missão
que lhe pode valer uma pena bem mais leve. Para
tal, “só” precisa de arrancar uma confissão do
alegado assassino em série Larry Hall (Paul Walter
Hauser). Será ele capaz de levar a cabo esta missão
aparentemente impossível? Inesperadamente, o
principal destaque da série recai na participação de
Ray Liotta, que faleceu recentemente, aos 67 anos.

©MARVEL STUDIOS 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

A LISTA TERMINAL

RESIDENT EVIL

Chris Pratt é James Reece, um comandante da
Marinha de elite, movido pela vontade de vingar os
seus colegas. James toma como missão investigar o
que motivo o assassinato da sua equipa, colocando
em prática tudo o que aprendeu durante duas
décadas, ainda que seguindo um caminho fora
da legalidade. O elenco da série de ação é a sua
principal montra, contando com nomes como Taylor
Kitsch, Constance Wu, Jeanne Tripplehorn e Riley
Keough.

Com um histórico respeitável de jogos e filmes,
«Resident Evil» ganha agora uma nova vida no
pequeno ecrã. Com um elenco mais jovem e um elenco
“humilde”, a série aborda os acontecimentos de 2036,
14 anos após a disseminação do fármaco Alegria.
A protagonista é Jade (Ella Balinska, que deu nas
vistas no mais recente «Os Anjos de Charlie»), que
tem de lutar para sobreviver num mundo turbulento,
repleto de infetados e criaturas misteriosas e muito
perigosas.

AMAZON PRIME VIDEO

NETFLIX
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INÉDITOS TV CINE

Mais um mês recheado de inéditos
para todos os gostos nos canais
TVCine. A Metropolis destaca cinema independente de França com o
interessante «A Vida nos Bosques»
de Alain Raoust. Temos o documentário sobre Moby que é um
objecto que dividirá certamente as
opiniões. E já agora, é sempre bom
lembrar sobre a mão cheia de documentários musicais que têm estreado com regularidade na grelha dos
canais TVCine.
Este mês ainda espreitamos
com curiosidade o thriller morno
«Stillwater» de Tom McCarthy com
Matt Damon que teve a sua estreia mundial em Cannes em 2021.
E apontamos baterias para o filme
do mês «Cavaleiros da Justiça» com
Mads Mikkelsen a fazer estragos no
seu país natal…
JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE

A VIDA NOS BOSQUES
Alain Raoust estreou «A Vida nos Bosques» na ACID em
2019, uma secção paralela do Festival de Cannes. A ACID
funciona desde 1993 como um laboratório para a criação
e promoção do cinema independente francês. «A Vida
nos Bosques» é de facto um indie muito curioso, pejado de
boas ideias e sensibilidades que refletem a procura de uma
identidade perdida dos jovens adultos franceses à entrada
da segunda década do século XXI. É uma fábula moderna
que tira o pulso aos jovens adultos franceses, mas também
fará ressonância em jovens de todo mundo.
Salomé (Salomé Richard), à beira dos 30 anos, sai da cidade
e vai fazer um trabalho de Verão num aterro à beira dos
Alpes. Na lixeira ajuda as pessoas da vila a livrarem-se dos
objectos que se descartam. No local começam a desaguar
outras almas que parecem terem chegado igualmente ao
fim da linha: Jess (interpretação plenamente efusiva de
Estelle Meyer) é uma estrela, pedrada e perdida, de um
reality show de sobrevivência, uma personagem hilariante

82 METROPOLIS Julho 2022

que traz consigo uma aura punk para mexer com a realidade
de Salomé. É alguém que assertivamente relembra que
“numa lixeira ninguém é polivalente”; Clément (Yoann
Zimmer) é irmão de Mathis (um importante personagem
ausente) o ex-namorado de Salomé, um rebelde sem causa
– ambos os irmãos partilham a ideia que o extremismo
é a única solução; e no final do segundo capítulo atira-se
(literalmente) ao aterro um ciclista de 60 anos (Jacques
Bonnaffé) que tinha o potencial de ser o líder do pelotão
e acabou no desespero do voto na extrema direita. A
belga Salomé Richard tem uma interpretação estoica e
cerebral, o seu rosto e o seu corpo sobrepõem-se à palavra
exprimindo desse modo todo o espírito de incerteza da
sua personagem. «A Vida nos Bosques» apresenta de
uma forma poética a encruzilhada de uma jovem como
imagem de uma juventude à deriva. É um filme que não
cai em demagogias, na consciência da personagem central
consegue refletir, equilibrando o drama e o humor, na
criação de um modo de vida além da utopia. JORGE PINTO

MOBY DOC
«Moby Doc» é um documentário musical em formato
de trip de ácidos. É visualmente e narrativamente mirabolante ao debruçar-se sobre a vida pessoal e a carreira do músico, DJ, produtor e activista dos direitos
dos animais Moby. É uma visão artística e vanguardista que sai fora da caixa devido à sua invulgar abordagem criativa. Temos cartoons, marionetas e estados
de alma em animação do cartoonista Gary Baseman.
Há lugar a reencenações de memórias de infância (“a
criança de três anos, a mãe e a besta do seu namorado”)
sob a batuta de Moby.
Entre outros dispositivos narrativos juntam-se imagens de arquivo, home videos e conversas na primeira
pessoa sobre os desafios e as atribulações do estrelato.
Temos também o mais convencional, como as conversas com Gary Baseman no restaurante vegan de Moby,
em Los Angeles, o Little Pine, ou um diálogo do músico
com o realizador David Lynch que também contribui

com algumas palavras sobre a importância do artista.
Relembramos que Moby criou uma versão de “Go” com
um sampler de "Laura Palmer's Theme" do compositor
Angelo Badalamenti para a clássica série «Twin Peaks»,
de David Lynch. Este foi o primeiro grande sucesso
internacional deste gigante da música eletrónica nos
anos 1990, especialmente pela onda tecno/rave em Inglaterra nesse período. Em paralelo a esta obra, além
de umas t-shirts oficiais (bem catitas) com a assinatura de Gary Baseman, saiu o álbum “Reprise”, de Moby,
editado pela Deutsche Grammophonque e gravado
com a orquestra de Budapeste, um quarteto de cordas e
artistas convidados. Podemos ver algumas belas reinterpretações de temas clássicos de Moby em palco neste documentário. Apesar de toda a parafernália, «Moby
Doc» consegue ser intimista, tão triste quanto divertido. Fala sobre o passado, as desilusões, os vícios, a
paixão pelos direitos dos animais e o sucesso sem precedentes da estrela global, Moby. JP
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STILLWATER
«Stillwater», de Tom McCarthy, é um thriller ao ralenti,
com Matt Damon desprovido de glamour sob os
desígnios do seu personagem: um genuíno americano
numa terra estranha que luta pela inocência da sua
filha. «Stillwater» é um drama e um romance a paredes
meias com uma trama policial.
Allison (Abigail Breslin muito letárgica) é uma
jovem americana condenada pelo assassinato da sua
namorada. Bill (Matt Damon) ao visitar a filha na prisão
de Marselha, após esta já ter cumprido cinco anos de
pena, é alertado para a possibilidade de existir alguém
capaz de provar a inocência de Allison. Ao procurar
uma agulha no palheiro, Bill estabelece uma amizade
com Virginie (Camille Cottin), uma mãe solteira e a
sua pequena filha Maya (Lilou Siauvaud). Bill torna-se
uma figura paternal para Maya. Os momentos entre
Matt Damon e a pequena actriz, Lilou Siauvaud, dão
significado ao filme, sequências onde realmente se
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nota que há emoção genuína. Camille Cottin também
não está mal no seu desempenho, já a tínhamos
visto a fazer maravilhas na personagem Hélène em
«Killing Eve». A trama policial e o desespero de Bill
terá evidentemente consequências para nos recordar
que há decisões que são irreversíveis e têm um preço,
normalmente, a própria felicidade.
Tom McCarthy é um realizador e argumentista com
uma carreira notável no cinema independente – com
títulos como «A Estação» (2003), «O Visitante» (2007)
e «Todos Ganhamos» (2011). Ainda tem o Oscar de
Melhor Argumento por «O Caso Spotlight» (2015).
Nos seus filmes há sempre uma centelha de esperança
no engenho humano que nos parece estar ausente em
«Stillwater». Este filme relembra-nos, por mais de uma
vez, que a vida é brutal, um sentimento que se alastrou
ao ritmo cinzento da história e à interpretação dos
personagens. JP

CAVALEIROS DA JUSTIÇA
«Cavaleiros da Justiça» é uma revelação. Acção de primeira água aliada ao humor e drama humano. No papel,
o principal chamariz seria a figura de Mads Mikkelsen,
que lançou este filme em 2020 – uma excelente colheita, se juntarmos o triunfante «Mais uma Rodada». Rapidamente ficamos a saber que Mads Mikkelsen num
registo de acção não é o único trunfo de «Cavaleiros da
Justiça». A partir de uma premissa simples somos levados ao próximo nível no conflito dramático dos principais personagens, na comédia de situação e na acção
que é explosiva ao ser seca, impiedosa e sem floreados.
Mads Mikkelsen surge novamente em vários tons de
brilhantismo como Markus, um operativo das forças
especiais dinamarquesas que regressa a casa, vindo
do Médio Oriente, para encontrar a sua filha (bom
desempenho da jovem Andrea Heick Gadeberg) após
o falecimento da mulher numa explosão no metro. O
que parecia ser uma explosão muda de figura quando
batem à porta de Markus um matemático (Nikolaj Lie

Kaas), um especialista em probabilidades e os seu-s
dois amigos nerd (Nicolas Bro e Lars Brygmann) que
têm uma pancada de todo o tamanho e alguns traumas
à mistura… O arranque de uma típica premissa de acção transforma-se num filme sobre o confronto com a
dor, o passado e a comunicação entre as pessoas.
O argumento de Anders Thomas Jensen tem uma agilidade suprema ao conseguir se focar nas interações dos
personagens, no seu drama interno e nos mecanismos
de acção e violência. Todo este carrossel proporciona
um filme rico em pontos de interesse que nunca se
perde nas várias metas que pretende alcançar conseguindo contar uma boa história que se torna cativante
por um grupo de personagens disfuncionais que por
portas e travessas se transforma numa família com o
propósito de se ajudar mutuamente. As interpretações
são fantásticas de fio a pavio, o ensemble é blindado,
explorando o humor e o drama do núcleo principal. JP
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RECREIO
TÍTULO ORIGINAL

Un Monde
REALIZAÇÃO

Laura Wandel
ELENCO

Maya Vanderbeque
Günter Duret
Lena Girard Voss
ORIGEM

Bélgica
DURAÇÃO

72 min.
ANO

2021

O «Recreio» é um mundo. Na transição para o português
deixou-se cair o título original, mas o essencial
mantém-se. Na sua primeira longa-metragem
(apresentada na secção Un Certain Regard do Festival
de Cannes 2021), Laura Wandel foca-se na experiência
da infância como um mundo à parte, limitado pelos
muros da escola. De facto, nunca saímos desse espaço,
nem mesmo para conhecer o ambiente familiar dos
protagonistas. A utilização de uma câmara móvel,
colocada quase sempre ao nível do olhar de uma
criança, Nora (Maya Vanderbeq), aproxima-nos
daquilo que é a sua percepção da realidade. Uma
realidade violenta e cruel, aparentemente invisível aos
olhos dos adultos.
Logo na cena de abertura, que retrata o primeiro dia de
aulas de Nora e o seu irmão mais velho, Abel (Günter
Duret), aquilo que vemos e ouvimos é filtrado pelas
emoções de Nora. De repente, a energia e confusão
normal que caracteriza os corredores de uma escola
qualquer surge-nos quase como uma ameaça. À medida
que Nora se aproxima da porta da escola, o som
das crianças que gesticulam animadas e falam alto
transforma-se num ruído indistinto e hostil, como se
de um enxame de abelhas se tratasse. E todos sabemos
que não é boa ideia perturbar um enxame...

A timidez e ansiedade da pequena Nora levamna a procurar a companhia do irmão, alguns
anos mais velho. Mas nesta sociedade altamente
hierarquizada do recreio não são bem-vistas
as quebras do protocolo. Os “amigos” do irmão
rapidamente se voltam contra ele e toda uma
dinâmica de violência vem à tona, replicando-se
e multiplicando-se numa corrente enferma que
não tem princípio nem fim.
Este fenómeno, a que se chamou “bullying”,
é um monstro com muitas cabeças. Em 72
minutos, Wandel retratou algumas das suas
faces mais negras. Mas a grande força de
«Recreio» é mesmo a interpretação brilhante
de todas as crianças que vão mudando de
papel, experimentando o lugar de expectador,
agressor, vítima, vítima-agressor. Contudo, a
certa altura, pela repetição – que caracteriza a
dinâmica das agressões – o filme torna-se algo
redundante. É verdade que nos sentimos cada
vez mais encurralados, tal como as personagens,
mas o resultado acaba por nos afastar, levandonos a questionar sobre o que estará para além
daquilo que nos é dado a ver.
CATARINA MAIA
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MAR DO NORTE
TÍTULO ORIGINAL

Nordsjøen
REALIZAÇÃO

John Andreas Andersen
ELENCO

Kristine Kujath Thorp
Henrik Bjelland
Rolf Kristian Larsen
ORIGEM

Noruega
DURAÇÃO

125 min.
ANO

2022

O desenrolar de uma tragédia brutal no Mar do Norte,
onde ainda hoje se encontram várias plataformas
petrolíferas, é o mote para todos os problemas na
nova longa-metragem de John Andreas Andersen («O
Terramoto«). Embora se trate de uma história ficcional,
Harald Rosenløw e EegLars Gudmestad servem-se de
acontecimentos reais, amplificados, para desenvolver um
argumento que ganha corpo através de um simples “e
se?”. E se um acidente inesperado fosse o ponto de partida
para um desastre que podia ter um impacto global na
biodiversidade e no aquecimento global?
O engano do espectador começa logo nos primeiros
instantes do filme. William Lie (Bjørn Floberg) mostrase numa espécie de documentário, explicando como a
sede de riqueza no Mar do Norte, que tantos ignoraram
por interesses particulares, tinha atingido um limite
de proporções drásticas. É então que enceta o «Mar do
Norte», um filme que tem como storyline principal a
vontade inalcançável de Sofia (Kristine Kujath Thorp),
uma cientista que se vê envolvida mais do que gostaria
com a empresa que gere as plataformas.
Com um acordo de confidencialidade assinado e sem ajuda
dos principais responsáveis, Sofia assume uma missão
quase impossível para resgatar a pessoa mais importante
da sua vida. O lado pessoal da narrativa é muito bem
estabelecido desde cedo, pelo que este melodrama não
se apoia apenas no desastre em si, mas também nas
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dinâmicas pessoais de vários intervenientes. O principal
destaque recai em Sofia e também em Stian (Henrik
Bjelland), o seu namorado, que com uma atitude altruísta
acaba por colocar tudo em risco.
O filme funciona como uma alegoria dos nossos dias, onde
a sede de lucro de grandes empresas e autoridades coloca
o ónus da perda nos mais fracos, que colocam a sua vida
em risco todos os dias, mesmo que não o saibam, em prol
da estabilidade do negócio. A trama é, portanto, e sem
surpresas, bastante crítica, baseando-se na ficção para
mostrar como tantas vezes se atua na realidade; ou quais
as principais preocupações em cima da mesa quando têm
de se tomar decisões importantes.
Por seu lado, a fotografia e a banda sonora são pesadas,
ao bom estilo dos filmes nórdicos, tornando os
acontecimentos negativos ainda mais brutais para quem
assiste.
O cinema serve-se então da ficção, que não deixa de ter
uma ligação a tragédias do passado e de criticar alguns
fatores ainda presentes, para estudar a dimensão de
um desastre no Mar do Norte, e o que isso significaria.
Pior, mostra a inaptidão dos envolvidos de maior
responsabilidade para proteger os seus funcionários. À
boleia de drama, ação e suspense, onde a audiência dá por
si a torcer pelo sucesso (possível) dos protagonistas, que se
veem desamparados por quem efetivamente teria meios
para os ajudar. SARA QUELHAS

SEMPRE PERTO
DE TI
TÍTULO ORIGINAL

Nowhere Special
REALIZAÇÃO

Uberto Pasolini
ELENCO

James Norton
Daniel Lamont
Carol Moore
ORIGEM

Itália/Roménia/Reino Unido
DURAÇÃO

96 min.
ANO

2020

John (James Norton) vive em Belfast, tem quase 35
anos e, na vida, é só ele e o seu filho Michael (Daniel
Lamont), de quatro anos. Para viver e sustentar o seu
filho, limpa janelas, uma oportunidade para ver para lá
do vidro, para lá do que a rua consegue esconder. A sua
vida muda quando a mãe de Michael os abandona, logo
após o parto, e vira um verdadeiro pesadelo quando
John descobre que tem um cancro terminal na cabeça.
O que fazer, com um filho tão pequeno e indefeso? A
que família deixá-lo, quando ele próprio foi adotado
por várias famílias e não tem nenhuma a quem deixar
o pequeno Michael?

A empatia genuína estabelecida entre o ator catalogado
como um dos favoritos a suceder a Daniel Craig
no icónico papel de James Bond, e uma criança
de quatro anos que nunca tinha pisado um set de
filmagens, pode fazer esgotar os lenços de papel.
Através de representações contidas, mas fortes, fluídas
mas turbulentas, James Norton e Daniel Lamont
convidam-nos a percorrer com eles uma montanha
russa emocional, que nos apazigua apenas quando nos
demonstra que, por vezes, o “happy ending” acontece
a cada minuto. Cada instante vale como o mais feliz de
todos, porque não sabemos quanto tempo mais vamos
ter. SARA AFONSO

É desta história, inspirada num artigo de um jornal,
que parte «Sempre Perto de ti». Escrita e adaptada
por Uberto Pasolini – nomeado para um Óscar pelo
filme «Ou Tudo ou Nada», de 1997 – a narrativa de
«Sempre perto de ti» resume-se a este caminho, entre
o momento em que John conhece o seu diagnóstico e
o tempo que tem para delinear o futuro do seu filho.
Mas a maior viagem é a que vamos fazendo com os dois
protagonistas, a jornada íntima e emocional de como
lidar com a morte e com a despedida, com a eternização
de memórias e a gravação, no subconsciente de uma
criança de quatro anos, do amor incondicional de um
pai que não o vai ver crescer.
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NITRAM
TÍTULO ORIGINAL

Nitram
REALIZAÇÃO

Justin Kurzel
ELENCO

JUSTIN KURZEL CREDIT GOODTHING PRODUTIONS

Caleb Landry Jones
Judy Davis
Anthony LaPaglia
ORIGEM

Austrália
DURAÇÃO

118 min.
ANO

2021

«Nitram», de Justin Kurzel, baseou-se em factos
verídicos ao retratar um evento fatídico em Port Arthur,
na Tasmania, em 1996, onde faleceram 35 pessoas no
tiroteio cometido por um atirador solitário. O evento
mudou radicalmente as leis de posse e acesso de armas
na Austrália.
«Nitram» é muito intenso, sendo mais do que uma
bandeira contra as armas. O belo argumento de Shaun
Grant e a realização atmosférica de Justin Kurzel
procurou entender a figura por detrás do massacre sem
criar qualquer tipo de simpatia pelo responsável do pior
tiroteio em massa da história da Austrália. O filme não
reencena o tiroteio. É uma obra sobre a família, a procura
do amor nos lugares mais inesperados, o isolamento e a
saúde mental.
A narrativa desenvolve-se em torno da vivência do jovem
Nitram (Caleb Landry Jones) e a relação deste com os
pais, a comunidade e com Helen, uma mulher mais velha
que se torna a sua protetora. A história desenvolvese numa atmosfera de surrealismo potenciada pelos
contornos suis generis da personalidade de Nitram, a sua
visão da realidade e a natureza da relação com Helen,
uma antiga estrela de cinema que se torna o objecto de
afecto de Nitram e mais tarde vai acabar por despoletar
a raiva e frustrações acumuladas do personagem central.
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A interpretação de Helen tem a assinatura de Essie
Davies que, relembramos, tem um papel magnífico em
«O Senhor Babadook» (2014). De resto, o filme teve um
elenco de luxo que se traduziu em grandes interpretações
com mérito para a direcção de actores de Justin Kurzel.
Os australianos Judy Davis (está arrepiante) e Anthony
LaPaglia (admirável) interpretam os pais de Nitram,
figuras excessivamente protetoras e incapazes de
controlarem o filho, mas que dão uma perspetiva do
estado de alma de Nitram e são vitais à sua compreensão.
No belo desempenho de ambos também é relatada uma
história de desilusões da classe média dos subúrbios
de uma cidade australiana. O elenco australiano foi
curiosamente encabeçado por um actor do Texas, Caleb
Landry Jones, que tem uma interpretação poderosa e
entranhada num personagem que exigiu uma enorme
sensibilidade a nível de expressividade para não resvalar
nos lugares-comuns. Caleb Landry Jones criou no seu
desempenho de Nitram uma aura de um homem sem
tribo, à procura de afecto e a ser conduzido por uma força
invisível para os instintos mais violentos como escape à
sua existência.
«Nitram» levou para casa oito dos principais prémios da
Academia Australiana de Cinema e arrecadou com justiça
o Prémio de Melhor Actor do Festival de Cinema de
Cannes em 2021. JORGE PINTO

OPERAÇÃO
SECRETA
TÍTULO ORIGINAL

Operation Mincemeat
REALIZAÇÃO

John Madden
ELENCO

Colin Firth
Matthew Macfadyen
Kelly Macdonald
GILES KEYTE © HAVERSACK FILMS LIMITED 2021

ORIGEM

Reino Unido/EUA
DURAÇÃO

128 min.
ANO

2021

Engano: ato ou efeito de enganar; ilusão; burla;
logro; traição. Um engano pode contemplar vários
significados e ter diferentes impactos e é sobre isso
mesmo que «Operação Secreta» trata: a história
intrincada de uma ilusão pensada ao detalhe. Em
1943, os Aliados pretendem quebrar o domínio
nazi e planeiam um grande ataque à Sicília, mas
precisam proteger a sua armada, de modo a evitar
um massacre. Dois agentes dos serviços secretos,
Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley
(Matthew Macfadyen), juntam-se a um jovem Ian
Fleming (Johnny Flynn) para criar uma missão
de desinformação improvável para enganar os
adversários e, para isso, usam… um cadáver. É a
Operação Mincemeat, que viria a mudar o curso da
Segunda Guerra Mundial.

John Madden acerta no tom e apresentanos uma obra concisa e bem desenhada,
acompanhada de uma fotografia e produção
cénicas certeiras. E embora se sinta alguma
falta de suspense, a narrativa está bem
sustentada. Não obstante, o ponto mais
positivo do filme acaba por ser o elenco, em
que os desempenhos individuais competentes
se juntam num conjunto com química e que
funciona. Tal é especialmente patente entre os
dois protagonistas, com destaque para Matthew
Macfadyen. De salientar, também, a presença
de Ian Fleming enquanto personagem, algo que
é aproveitado de forma inteligente, incluindo
referências ao universo 007, e que até podia ter
tido uma abordagem mais alargada.

São muitos os filmes sobre um dos maiores conflitos
do século XX e, alguns deles, tornaram-se mesmo em
obras marcantes, como «A Lista de Schindler» (1993),
«O Pianista» (2002) ou, numa abordagem mais
criativa, «Jojo Rabbit» (2019). «Operação Secreta» não
alcança este palmarés, mas não desilude enquanto
uma boa história de espiões e, sobretudo, por revelar
um momento pouco conhecido da Segunda Grande
Guerra.

A história de um dos enganos mais incríveis
da História tem todos os elementos para um
bom filme e «Operação Secreta» aproveita
esses mesmos ingredientes. O resultado é uma
obra consistente que, embora não surpreenda,
consegue manter bem vivo o interesse pelas
histórias daquele período ainda por contar,
deixando-nos nos meandros do engano.
TATIANA HENRIQUES
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WE FEED PEOPLE
TÍTULO ORIGINAL

We Feed People
REALIZAÇÃO

Ron Howard
DOCUMENTÁRIO
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

89 min.
ANO

2022

«We Feed People» (2022) é um documentário
imperdível sobre o incrível trabalho de José Andrés,
um dos mais conhecidos chefes de cozinha dos
EUA transformado num filantropo. A realização é
do prestigiado Ron Howard, a Imagine produziu e
a Disney+ e a National Geographic Documentary
Films distribuíram internacionalmente.
Sobre o lema de alimentar as pessoas e criar
sistemas de subsistência em tempos de crise, José
Andrés trouxe a sua experiência de empreendedor e
cozinheiro para a cena global a nível social.
Em 2021, o Chef detinha 27 restaurantes e
empregava 800 pessoas. José Andrés iniciou
com espírito e paixão o seu maravilhoso trabalho
humanitário em 2010 ao ajudar o Haiti na
sequência do devastador sismo que abalou a ilha.
Perante a falta de sistemas básicos, a apatia do
Presidente norte-americano e uma ONG recémnascida, José Andrés viu uma oportunidade de
ajudar onde outros viram apenas o caos. Desde
2010, onde há um desastre natural – o filme
acompanha as intervenções em vários cenários de
cataclismos naturais – podemos encontrar José
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Andrés e um exército de voluntários e colaboradores
da World Central Kitchen (WCK) a criarem com uma
precisão militar infraestruturas (cozinhas e centros
de distribuição) e logística nas comunidades para
alimentar condignamente as populações isoladas e
necessitadas de conforto alimentar. As sequências
que acompanham o trabalho da WCK durante a
pandemia COVID-19 são momentos em que ficamos
literalmente arrepiados.
O filme está visualmente cristalino, das entrevistas
pessoais com a família de José Andrés até aos
cenários apocalípticos na pós-devastação dos
desastres naturais, é tudo digno de um blockbuster
de Hollywood, com a diferença que estamos a
presenciar algo real. Além do mérito da realização
de Ron Howard e dos três directores de fotografia
(Kris Kaczor, Sebastian Lindstrom e Alicia Sully)
destaque para a montagem de Andrew Morreale e
Gladys Murphy.
«We Feed People» tem um ritmo avassalador e a
intensidade de um thriller, é arrepiante e inspirador,
uma lufada de humanidade e uma preciosa lição
sobre a importância de saber viver a vida.
JORGE PINTO

BUZZ LIGHTYEAR
TÍTULO ORIGINAL

Lightyear
REALIZAÇÃO

Angus MacLane
VOZES

Chris Evans
Keke Palmer
Peter Sohn
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

100 min.
ANO

2022

Em 1995, um menino chamado Andy viu um filme
que o fez desejar ter um boneco igual ao herói... É
mais ou menos isto que informa a legenda inicial de
«Buzz Lightyear». Um aviso que serve para demarcar
o espectador do universo «Toy Story» e trazê-lo para
outra dimensão. Afinal, esta não é a história de Buzz,
o brinquedo, mas sim a origin story da personagem
que deu origem a esse brinquedo que todos conhecem.
E ter em conta este “pormenor” é essencial para
entrar na aventura com outro tipo de expectativas.
O Buzz que vamos encontrar no novo filme da Pixar
tem o mesmo sentido de missão do boneco, mas está
muito longe do traço de humor que fez dele uma das
figuras mais populares do coletivo de «Toy Story».
Com a informação registada, ingressamos na
aventura do famoso ranger espacial apreciando
todo o detalhe do seu modus operandi, mas
compreendendo rapidamente que a elaboração
técnica não corresponde à inspiração dos melhores
filmes do estúdio. Angus MacLane, o realizador,
que antes coassinara «À Procura de Dory» (2016) e,
sozinho, concebera excelentes curtas-metragens,
entre as quais «O Pequeno Buzz» (2011) e «Toy Story
de Terror!» (2013), parece ter ficado preso à riqueza
dos detalhes de ficção científica, sem considerar tão
relevante o aspeto narrativo. A verdade é que «Buzz

Lightyear» é suficientemente divertido, na mesma
medida que uma animação de qualquer estúdio, mas
deixa a desejar enquanto produto de um estúdio de
excelência – que de resto se farta de o demonstrar
em cada plano, com a qualidade do desenho digital a
anos-luz dos primórdios da técnica.
O que acontece neste filme é que Buzz fica preso num
planeta hostil, juntamente com a sua tripulação, e vai
manter-se numa espécie de eterna missão espacial,
vendo envelhecer e desaparecer a sua comandante e
melhor amiga, conforme os anos passam sem que ele
consiga garantir o regresso a casa. Dado importante:
todos envelhecem, menos Buzz. As suas constantes
missões “experimentais” representam 4 minutos
da vida dele e 4 anos para quem fica à sua espera na
estação espacial. Chega então o dia em que o herói
acaba em “modo de ação” com a neta da velha amiga,
e mais dois elementos desajeitados. Juntos devem
enfrentar um robô vilanesco... Esta última fase
do argumento não distingue «Buzz Lightyear» de
metade das animações que se fazem nos dias de hoje.
Porém, continua a ser nas personagens que a Pixar
fixa o capital das suas animações, e aí não há como
escapar à gracinha do gato robô que se torna o leal
companheiro de Buzz. Claramente a piscar o olho a
uma versão brinquedo. INÊS N. LOURENÇO
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MUNDO
JURÁSSICO:
DOMÍNIO
TÍTULO ORIGINAL

Jurassic World: Dominion
REALIZAÇÃO

Colin Trevorrow
ELENCO

Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
Laura Dern
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

146 min.
ANO

2022

«Mundo Jurássico Domínio», de Colin Trevorrow, é
um dos eventos cinematográficos mais aguardados
do Verão de 2022 e chegou às salas com enormes
expectativas dos fãs. O filme está mais próximo
de «Tubarão» (1975), de Steven Spielberg, do
que propriamente dos outros tomos de Parque e
Mundo Jurássico. Ainda assim temos dinossauros
no cinema e o mérito de reunir em cena os heróis
de ambas as sagas. Assistimos ao regresso da
intrépida personagem interpretada por Laura
Dern (rouba o filme em cada cena que entra), o
eterno romântico, interpretado por Sam Neil,
e o professor louco, interpretado com infinito
charme por Jeff Goldblum, todos eles um porto
de abrigo nesta história. Ao terceiro capítulo
de Mundo Jurássico Bryce Dallas Howard sai da
sombra de Chris Pratt e assume-se como cabeça
de cartaz, tendo uma performance que demonstra
a urgência da narrativa. A actriz interpreta Claire
Dearing que é uma fera no papel da mãe adoptiva
de Maisie Lockwood. Quando Maisie é raptada,
Claire enfrenta todos os perigos para resgatar a
sua cria. A actriz ilumina o ecrã em algumas das
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melhores cenas de «Mundo Jurássico Domínio», a
melhor delas a tentar fugir de um Therizinosaurus
(uma espécie de “Dinossauro Mãos de Tesoura”).
Bryce Dallas Howard está muito intensa no seu
desempenho, especialmente nas sequências onde a
adrenalina dispara. O triunvirato de girl power fica
completo com a participação de DeWanda Wise no
papel de Kayla. Wise é uma actriz muito talentosa
que merece as luzes da ribalta.
O enredo, infelizmente, continua a bater no
ceguinho e a insistir na mesma fórmula. Neste
caso, os dinossauros estão espalhados pelo planeta
e coexistem com a raça humana sendo que os
mais perigosos vão sendo reunidos num refúgio
protegido. Onde é que já ouvimos isto… Mas a
ocasião faz o vilão e Campbell Scott interpreta
Lewis Dodgson, uma variação do estereótipo de
CEO das novas tecnologias, interessado em lucrar
com o advento Jurássico. Lewis rapta a jovem Masie
porque ela é um clone perfeito, tendo em si a chave
genética para manipular os dinossauros. No refúgio
protegido vão desaguar os heróis do filme, os vilões

e os dinossauros de todos os tamanhos e feitios,
uns mais carnívoros do que outros. É a versão
“dinosaur” de «O Bom, o Mau e o Vilão». A par da
nossa querida Rexy (a T-rex) temos a participação
especial no festim de um Giganotossauro, um
Therizinosaurus e um gang de Dilophosaurus
sedentos de sangue e com cara de poucos amigos.
As sequências de acção e aventura do filme são
variadas e cheias de frenesim. Antes do previsível
caos, a sequência mais original de acção do filme
surge em Malta, com uma perseguição a alta
velocidade com dinossauros com muita pedalada,
todos correm que nem perdidos como se não
quisessem perder o último comboio, um belo
momento de entretenimento. Na maioria das
sequências de acção há um constante sentimento
de perigo ou não estaríamos a falar de animais do
Jurássico pouco interessados em serem fofos – para
estes bichos tudo o que se mexe é comida…
O argumento de Emily Carmichael e Colin
Trevorrow é demasiado mecanizado e previsível.

E só por mérito de alguns actores é que podemos
esporadicamente esboçar um pequeno sorriso.
Curiosamente o personagem que perdeu mais com
a junção entre o passado e o presente da saga foi
Chris Pratt, saiu de cena a relação com Claire que
apimentou «Mundo Jurássico» (2015) e trouxe
a tão necessária vitalidade à série. Não há aqui
romance ou um daqueles beijos de fazer suspirar as
audiências. Neste filme, Chris Pratt está em piloto
automático e não teve um papel a altura do seu
génio.
A vibe de terror que começou a abrir as asas em
«Mundo Jurássico: Reino Caído» desabrocha por
completo em «Mundo Jurássico Domínio». Menos
aventura e mais thriller/terror irá satisfazer o
público adolescente às portas do Verão de 2022,
mas a saga merecia um desfecho mais aventureiro
e menos sanguinário, onde deveria haver espaço
para todos os públicos. Apesar das fragilidades
narrativas e do próprio dispositivo dramático,
as cenas com os dinossauros continuam a ser
monumentais no grande ecrã. JORGE PINTO
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ELVIS
TÍTULO ORIGINAL

Elvis
REALIZAÇÃO

Baz Luhrmann
ELENCO

Tom Hanks
Austin Butler
Olivia DeJonge
ORIGEM

Austrália/EUA
DURAÇÃO

159 min.
ANO

2022

Trabalhando com o guitarrista Ry Cooder em
«Paris, Texas» (1984), Wim Wenders, o realizador
de joias como «Buena Vista Social Club» (1999),
aprendeu uma lição que virou lema: “O rock’n’roll
salva vidas, pois ele mostra o limite entre tédio e
vazio existencial. O rock salvou a minha geração
da inércia”. O sentimento dele é compartilhado
por outros cineastas, alguns egressos do chamdo
Novíssimo Mundo, a Austrália. É o caso de Baz
Luhrmann, a julgar pelo que se viu de «Elvis» no
75º Festival de Cannes em 2022. Poucas longasmetragens traduzem melhor esse ideal analgésico
do rock do que a saga de Elvis Presley (19351977), um “filme de autor” com A capitular,
feito por um diretor sem qualquer laço com o
existencialismo de Wenders, mas que, assim como
o mestre alemão, percepciona a relação essencial
da imagem com outros vertores da arte, como a
canção pop.
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Eletrizante do começo ao fim das suas duas horas
e 39 minutos, energizado por uma montagem
supersónica, cheia de vinhetas e efeitos de
animação, «Elvis» transpira Baz Luhrmann, sendo
uma espécie de «Moulin Rouge» do rock’n’roll,
numa afirmação da identidade autoral de seu
realizador, mas abre deixas para louvar o soul, o
beebop, a country music, o gospel. Toda a raiz musical
de Presley é revisitada pelo cineasta australiano
nessa cinebiografia que foi ovacionada por nove
minutos na sua estreia mundial hors-concours em
Cannes. O seu Elvis, Austin Butler, está radiante
em cena, sem o fardo de mimetizar o Rei do Rock.
O que lhe importa é a essência de Presley, os
movimentos, a rebeldia, o espírito, de uma forma
similar àquela que Val Kilmer usou para construir
Jim Morrison em «The Doors» (1991) e àquela que
Rami Malek apresentou na pele de Freddie Mercury
em «Bohemian Rhapsody», em 2018. Não é um
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cinema de psicografia, de fotocopia.
É recriação. E quem mais brilha nesse
processo é o próprio Luhrmann, que
aplica os procedimentos inquietos da
sua obra pop neste aguardado biopic,
reforçando a sua identidade autoral.
Já se fala em nomeações ao Oscar para
o realizador, para Butler e, sobretudo,
para o trabalho de Tom Hanks, que
aparece maquiadíssimo em cena no
papel do empresário do cantor: o
Coronel Tom Parker (1909-1997). É a
partir do calvário de Parker que a longametragem é narrada, apoiando-se na
mais inspirada atuação de Hanks em
anos.
Uma das referências assumidas pelo
cineasta, e que transborda em cena, foi

o filme «Amadeus» (1984), que rendeu o
Oscar ao tcheco naturalizado americano
Milos Forman (1932-2018), narrando a
rivalidade entre o jovem Mozart (Tom
Hulce) e o seu suposto mestre, Salieri
(F. Murray Abraham). Há uma estrutura
similar na maneira como Tom Parker
explorou Elvis, levando-o à crises
nervosas ao fazer de tudo para impedilo de viajar e quebrar contratos com um
cassino de luxo em Las Vegas.
Nevrálgica, a montagem da longa,
assinada por Anton Monsted e Elliott
Wheeler, vai além dos códigos do
videoclipe, conversando mais com a
estrutura passional de Luhrmann do que
com a jogabilidade narrativa do legado
da MTV. RODRIGO FONSECA
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O CASO VILLA
CAPRICE
TÍTULO ORIGINAL

Villa Caprice
REALIZAÇÃO

Bernard Stora
ELENCO

Niels Arestrup
Patrick Bruel
Irène Jacob
ORIGEM

França/Bélgica
DURAÇÃO

103 min.
ANO

2020

Um empresário francês é notificado a comparecer
perante um Juiz de instrução após uma denúncia
de tentativa de corrupção num negócio imobiliário
com o autarca local. O alvo da justiça é a aquisição
suspeita duma vila imponente, situada nos Alpes
marítimos, a Villa Caprice.
Assinado por Bernard Stora, argumentista e
realizador de inúmeros êxitos para televisão, «O
Caso Villa Caprice» é uma viagem desafiante pelo
mundo da justiça gaulesa, protagonizada por dois
nomes consagrados: Patrick Bruel (Giles Fontaine)
- no papel do empresário sem escrúpulos – e Niels
Arestrup (Luc Germon) o advogado habilidoso que
aceita defender o homem de negócios no chamado
caso “Villa Caprice”. O primeiro encontro entre
ambos, marcado pela desconfiança mútua, lança o
mote para o resto do filme: “A Moral não tem nada
a ver com isto”. E, de facto, o filme é um manual
sobre como defender um abastado corruptor,
livrando-o, através de procedimentos e jogadas
menos claras, da pena a que deveria ser condenado,
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apesar da vontade férrea do juiz de instrução e da
veracidade da denúncia de corrupção e negócio
ilícito. A experiência do advogado, brilhantemente
interpretado por Niels Arestrup (papel escrito pelo
realizador e argumentista a pensar no ator) que
vive num apartamento com o seu velho e enfermo
Pai, outrora um oficial de Justiça humilhado pelos
poderosos, será decisiva para evitar a condenação de
Giles Fontaine, um manipulador que sonhava desde
miúdo comprar aquele palácio, abandonado durante
anos e recuperado pela comunidade e autarquia
locais.
O cenário principal, e de certa forma uma das
personagens centrais desta trama – a Villa Caprice
- é uma enorme propriedade situada numa encosta
virada para um “azul” imenso onde vive Fontaine
com a sua elegante e misteriosa mulher Nancy,
protagonizada por Irene Jácob (regresso que se
assinala) e é na villa que tudo se passa. Logo mesmo
na abertura do filme e, depois, no primeiro fim de
semana de Germon com o casal Fontaine, afim de

preparar a audiência inicial com o juíz de instrução
- sequência bem gizada, embora com uma falha
imperdoável no tratamento do tempo diegético (ou
ficcional) - os dois primeiros momentos da ação
filmados à beira-mar. O resto do filme passa-se quase
todo na capital, onde foram filmadas a maioria das
cenas de exteriores, impecavelmente fotografadas
por Thomas Hardemeier, diretor de fotografia.
A opulência e o luxo dos Fontaine contrastam com
a infelicidade e melancolia das suas vidas: ele,
empresário, à beira de ser detido e, possivelmente,
condenado; ela, perdida e desiludida com o marido,
fechada num autêntico palácio. Às tantas, Jeremy,
um empregado fiel, desabafa com o advogado
recém-contratado: “De que serve ser rico para viver
assim!”. De facto, a personagem de Giles Fontaine,
que herdou os negócios do Pai, suscita com plena
acuidade uma das questões centrais da sociedade
francesa dos últimos anos: a forma como as
autoridades centrais e locais protegem os mais ricos.
Esta proteção parece que lhes dá “carta branca” para

agir da forma como mais lhes convém: a desfaçatez
de Giles, chegando a tentar subornar a principal
testemunha do seu processo, quando está impedido
de a contatar, ajuda a compreender este estado de
coisas. Com a morte do pai de Germon, sequência
brilhante no interior dum hospital, o ritmo da
narrativa acelera para o desenlace e imprime em tons
trágicos o destino das personagens, em especial do
próprio advogado. Já não têm família, está à beira de
se reformar e só lhe resta a paixão de velejar pelos
mares com a companhia de Jeremy, o amigo recente.
Dito isto, importa reter o essencial: «O Caso Villa
Caprice» revela como a justiça está contaminada
- desde a habilidosa preparação do acusado para o
interrogatório, passando pelas diligências impróprias
do advogado junto do Juiz de instrução até à pressão
sobre os procuradores. São caminhos tortuosos para
evitar a condenação do arguido poderoso e influente,
embora sejam legalmente válidos. E no final,
ninguém sai ileso!
SÉRGIO ALVES
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Revelado em 1987 no hoje proscrito «The Cosby
Show», o nova-iorquino Adam Richard Sandler
virou o mais bem-sucedido comediante do cinema
americano, entre o fim dos anos 1990 e o início
de 2010, depois que «O ‘Águas’» («The Waterboy»,
1998), uma produção de US$ 23 milhões que faturou
US$ 185 milhões, sem ter qualquer outro chamariz
que não fosse o carisma do seu protagonista. Dali
para a frente, em especial depois do fenómeno «Um
Pai à Maneira» («Big Daddy»), que custou US$ 34
milhões e faturou US$ 234 milhões, ele emplacou
a marca de, no mínimo, US$ 100 milhões na
arrecadação comercial de cada uma das suas longas
em circuito. Sem contar a demanda de canais de TV
pelo seu sorriso.
No Brasil, um dos seus títulos, encarado por
alguns como obra-prima, «A Minha Namorada
Tem Amnésia» («50 First Dates»), é exibido quase
que diariamente em canais de cabo e na TV aberta,
com uma dobragem antológica, a se destacar a
escalação de Alexandre Moreno como a voz de Sandler
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em português. A união do talento de Moreno ao
ferramental cénico de Sandler criou uma simbiose
única na América do Sul, que popularizou ambos
como se fossem um só corpo. Vem sendo assim desde
a trajetória acidentada de «Jack e Jill», em 2011, que
custou US$ 79 milhões e faturou US$ 149 milhões,
contabilizando menos do que esperado. Adam Sandler
resolveu passar para os streamings, buscando um
novo público nas plataformas digitais de exibição,
consolidando uma parceria fiel com a Netflix. E, nela,
ele é um fenómeno, batendo recordes de acessibilidade
de audiência. Foi lá que ele emplacou um dos títulos
mais elogiados do fim da década passada: «Diamante
Bruto» («Uncut Gems»), que entrou na lista dos 10
Mais de 2019 da “Cahiers du Cinéma” e rendeu-lhe o
prémio de Melhor Ator do Independent Spirit Awards.
E, ao que tudo indica, o segundo acerto “autoral” dele
na “streaminguesfera” é «Hustle».
As aspas no termo “autoral” demandam uma análise.
É de praxe o uso da palavra “autor” para realizadoras
e realizadores, pelo menos desde os anos 1950,

FOTOS © NETFLIX

quando críticos como Andre Bazin estetizaram a
tese de algumas/alguns cineastas desenvolvem
uma assinatura pessoal, calcada na reiteração, que
retorna a cada filme, seja em termos temáticos,
seja em escolhas formais. Só que Adam Sandler, na
História da Comédia, desponta como o que poderia
se chamar de “ator-autor”, uma vez que apresenta
características pessoais que se repetem a cada
trabalho, numa contínua reiteração, como é o caso de
explodir em cena, em acessos de fúria que contrariam
a natureza patética do humor. Ele não é a figura
passiva que se apequena ao ser humilhado. Ele é uma
bomba que reage a cada humilhação, gerando nosso
riso. «Hustle», contudo, não põe esse ónus reativo
na chave da graça e, sim, do drama, alinhado – com
elegância - à tradição do cinema esportivo.
No posto de produtor de si mesmo, Sandler trouxe
o diretor Jeremiah Zagar, de «We The Animals»
(Prémio Revelação em Sundance, em 2018), para
comandar a saga de resiliência de um caça-talentos
do basquete, Stanley Sugerman (Sandler), que

roda o mundo em busca de um ás das quadras até
descobrir um gigante espanhol, Bo Cruz (Juancho
Hernangomez). Não há cesto que ele não acerte,
nem drible que ele perca. O problema (quer dizer,
o achado dessa dramaturgia) está no fato de Bo ser
um espelho dos personagens clássicos de Sandler, ou
seja, alguém que não consegue domar a sua fúria. A
cruzada nas raias do fora de campo, entre realidade e
ficção, que se passa em «Hustle» é a luta de Sugerman
para manter Bo numa estrada serena, enquanto gasta
o que tem e o que não tem para fazer do rapaz uma
celebridade desportiva.
É como se Sandler passasse adiante da sua sina de
autor. E ele conta com uma inspirada Queen Latifha
em cena como a devotada mulher de Sugerman,
dando suporte à sua resiliência em uma narrativa
da qual saímos com os olhos lacrimejados, graças
à assertividade do argumento de Will Fetters
e Taylor Materne. Narrativa que se destaca do
padrão Netflix pela fotografia de Zak Mulligan.
RODRIGO FONSECA
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