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Brad Pitt regressa à capa da METROPOLIS com «Bullet Train: Comboio Bala», um 

registo que será seguramente um dos mais rentáveis do Verão 2022. A viagem 

cinematográfica de Brad Pitt também se construiu ao jeito de um comboio bala, 

o actor foi ganhando velocidade para entrar na estratosfera dos mais populares 

astros da história do cinema. É interessante que a sua carreira sempre soube 

combinar os blockbusters com os trabalhos onde recebeu aclamação crítica. 

Tem um percurso invejável, povoado por grandes êxitos para todos os gostos. A 

título de exemplo, da versatilidade dramática de Brad Pitt, destaco em particular 

as obras em que trabalhou com (dois dos meus realizadores favoritos) David 

Fincher e Quentin Tarantino. Mas o rol de realizadores notáveis que trabalharam 

com Brad Pitt ao longo dos anos é muito extenso. 

Numa era onde se aborda o realinhamento da produção de Hollywood, com 

os estúdios a terem em mente a equação do streaming, figuras como Brad 

Pitt assumem o seu star power e elevam-se perante estas encruzilhadas para 

se afirmarem no box office. Tivemos bem recente o caso de outro intocável 

– Tom Cruise – que através de «Top Gun – Maverick» ultrapassou todas as 

previsões e, mais do que isso, trouxe de volta às salas de cinema públicos que 

estavam arredados por esta fase de sequelas, Marvel, streaming e sobretudo o 

desaparecimento de um cinema para um público adulto. Mas quando os astros 

se alinham há sempre uma boa desculpa para visitar a sala escura. É evidente que 

não há muitos actores que tenham o magnetismo destas estrelas, mas ambos 

continuam a provar o seu carisma e a fazer a diferença nas bilheteiras. 

Brad Pitt, talvez pelas suas escolhas ao longo da sua carreira como actor, entendeu 

há muitos anos que é necessário nutrir e criar plataformas que apoiem as ideias 

e os criadores. A Plan B é a sua produtora de sucesso, conta com três Oscars de 

Melhor Filme («Departed», «12 Anos Escravo» e «Moonlight») e produziu obras 

de Miranda July, James Gray, Terrence Malick, Adam McKay e Ava DuVernay, 

entre muitos outros autores. Como sabemos, Brad Pitt com a sua produtora 

estabeleceu uma tendência que é actualmente replicada em Hollywood por 

outras estrelas que estabelecem as suas companhias de produção. E, apesar de 

todos os novos movimentos, o star power, dentro e fora do ecrã, funciona para 

nos continuar a maravilhar com a magia do cinema. 

 

jorge pinto

metropolisredacao@gmail.com 

DIRECTOR  
Jorge Pinto

EDITOR
Tiago Alves

EDITORA DE TELEVISÃO 
Sara Quelhas

REDACÇÃO 
Catarina Maia
Nuno Antunes
Tatiana Henriques
Sérgio Alves

COLABORADORES
Hugo Gomes  
Marco Oliveira 
Manuel C. Costa 
Rui Pedro Tendinha
Rodrigo Fonseca
Sara Afonso

DIRECÇÃO ARTÍSTICA
Maria João Barcelos

SITE
Teófilo Martins - Mistério Frenético

CAPA
Maria João Barcelos
©2022 CTMG.  All Rights Reserved.

facebook: revistametropolisportugal

AgOSTO 2022 - NÚMERO 86

STAR POWER
O PODER DA ESTRELA

mailto:cinemametropolis.geral%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/revistametropolisportugal/


WESTWORLD

BULLET TRAIN COMBOIO BALA

O PAI TIRANO

A METROPOLIS revela todos os detalhes do vertiginoso novo filme de David Leitch com Brad Pitt e 
companhia…

Há androides à solta e nada os parece travar na nova temporada de «Westworld». O que pode 
acontecer quando o ser humano deixa de ser o predador e passa a ser a presa?

A METROPOLIS. entrevistou o realizador João Gomes a propósito do remake de O Pai Tirano. 

BRAD PITT + AARON TAYLOR-JOHNSON



SÉRIES

48 SLOW HORSES

50 IN MY SKIN

52 HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO

54 LOOT

56 ALGIERS CONFIDENTIAL

58 WESTWORLD

FILMES

71 ALCARRÀS

72 CREPÚSCULO

73 PERSUASÃO

74 BULLET TRAIN: COMBOIO BALA

76 MEN

78 THE GRAY MAN 

80 DC LIGA DOS SUPER-PETS

82 THOR: AMOR E TROVÃO

85 QUADRO DE ESTRELAS

7 CRÓNICA CINEMA PORTUGUÊS

9 CRÓNICA CINEMA BRASILEIRO

11 CRÓNICA SÉRIES 

13 CRÓNICA CULT CORNER 

14 ESPECIAL BULLET TRAIN 

30 ENTREVISTA - O PAI TIRANO

42 ADRIANO, IMPERADOR

62 PARTIDAS 

63 QUANT 

64 SABAYA 

65 SOUTH OF HEAVEN

CINEMA EM CASA

88 O PAI DA NOIVA

89 RISE

90 EMERGENCY

91 CHA CHA REAL SMOTH

92 THE JANES 

93 HALFTIME

METROPOLIS
REVISTA DE CINEMA

86ED
IÇ

ÃO



 6 METROPOLIS AgOSTO 2022



Olhamos para a turma 
portuguesa com passaporte 
internacional deste ano nos 
festivais e pensamos que 
é impossível alguém falar 
em cenário de crise. Os 
filmes portugueses afastam 
espetadores em Portugal 

mas nos festivais internacionais têm lugar vip –  é 
uma vitalidade que envergonha países com maior 
produção, como  a Espanha.

Depois das levas de Cannes e Berlim, os festivais de 
fim de verão também foram meigos para o cinema 
feito em Portugal. Locarno, que sempre tratou 
bem os portugueses, tem 3 títulos, um deles em 
competição: «Nação Valente» [imagem à esquerda], 
mais um filme do sempre ativo Carlos Conceição, 
de novo em viagem para Angola, desta vez uma 
história sobre a guerra colonial em 1974. O filme é 
uma afirmação de estilo mas também um campo de 
experimentação que mistura registos e géneros. É 
de uma singularidade desconcertante e tem talvez 
o melhor “twist” do cinema português dos últimos 
anos. À parte disso, é também um filme de atores, 
onde se destaca uma novíssima geração e em que se 
prova que João Arrais tem pinta de “leading man” e 
que é imperativo seguir talentos como Diogo Nobre, 
Vicente Gil ou Miguel Amorim.

Fora de competição Locarno apostou também num 
nome firmado, João Pedro Rodrigues e o seu ensaio 
feito com o companheiro Guerra da Mata, «Onde 
Fica Esta Sua ou Sem Antes nem Depois», dissertação 
plano a plano sobre «Os Verdes Anos». Trata-se de 
uma ideia audaz de reviver o filme de Paulo Rocha 

numa Alvalade dos dias de hoje, tão fantasmagórica 
como queer. Um filme de um humor assombrado 
total, um exercício de cinema sobre a memória 
absolutamente inovador. João Pedro Rodrigues faz 
de um capricho um luxo de cinefilia...

E é também de cinema e das suas memórias  que 
surge numa sessão especial «Objetos de Luz», de 
Maria Carré e Acácio de Almeida, basicamente uma 
caixa de memórias do famoso diretor de fotografia. 
Um objeto que vale pela sua capacidade de evocar um 
certo cinema português e de confrontar atores como 
Luís Miguel Cintra e Isabel Ruth com o seu passado.
Por Veneza, no Horizontes, uma espécie de Un 
Certain Regard, Sérgio Tréfaut tem a sua aclamação 
internacional com «A Noiva», resultante de 
uma viagem ao Iraque. A história de uma jovem 
portuguesa que se vê a lutar pelo Daesh. Será uma 
forma do nosso cinema poder tocar num tema não só 
de interesse nacional, mas sobretudo internacional: 
a radicalização religiosa de jovens europeus.

Outra cineasta que marca pontos no seu currículo 
festivaleiro é Cláudia Varejão, presente na secção  
Dias dos Autores com «Lobo e Cão», nascido de uma 
residência em Rabo de Peixe, nos Açores. Trata-se 
de um filme feito em comunidade e que reafirma a 
presença contínua da Terratreme neste circuito, uma 
produtora que neste momento parece ser sinónimo 
de internacionalização.

Como se percebe, há uma variedade de registos 
do nosso cinema que atrai os grandes festivais. E 
é de crer que os novos de Marco Martins, Gabriel 
Abrantes e Telmo Churro tenham boas notícias nos 
próximos capítulos...

A CONTINUAÇÃO DO ANO DE OURO 
NOS FESTIVAIS

CINEMA PORTUGUÊS
RUI PEDRO TENDINHA
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Um Almost Famous [«Quase 
Famosos» (2000)] brasileiro 
se impõe nas telas do cinema 
pela delicadeza com que 
revista os tempos quando o 
mundo se dividia entre os 
Beatles e os Rolling Stones: 
“Dissonantes”. Mistura de «O 

Grande Lebowski» (1998) com «Música e Letra» 
(2007), com um quê grunge de «Vida de Solteiro» 
(1992), o filme é uma ave rara na comédia 
brasileira, apresentando-se como se fosse uma 
crónica da derrota, construída a partir do traço 
autoral de Pedro Amorim. É a crónica da arte de 
perder, ainda que enverede pela redenção de uma 
maneira particular, sem dar bola pra fórmulas. 
Apostando em um perfil à la Matt Dillon, de Rusty 
James à beira dos anos 50, um obstinado, Marcelo 
Serrado é o coração do filme, aproveitando os 
dotes musicais que testou muitas vezes no teatro 
(vide a peça “Noel Rosa - Feitiço da Vila”) a fim de 
cartografar a ressaca de uma geração cujo projeto 
reativo cansou. E sua reação se deu pelos acordes 
de um rock rouco, apinhado de inquietações 
existenciais.

Pontuado por um riso inteligente que nunca 
larga o nosso rosto, «Dissonantes» estuda o 
impasse, modo inercial como o roqueiro falido 
Paulo (Serrado) leva sua vida, na rotação do 
derrotismo, dedicado a um disco que nunca se 

conclui. Escondido qual um ermita num estúdio 
de música improvisado nos fundos da casa de 
Dona Idalina (Anamaria Barreto), e puxam-
lhe o tapete quando sua mulher, Clara (Maria 
Manoella), avisa a ele que o casamento acabou. 
Estacionado num passado enérgico, no quinhão 
dos anos 1990 alheio ao funk, ao Gera Samba e 
ao sertanejo mauricinho, Paulo se vê obrigado a 
alugar seu estúdio para uma aspirante a Anitta 
chamada Loly (Thati Lopes, serelepe e impagável 
em seu melhor papel no cinema). Embora esteja 
mais próxima de Ana Vitória do que para «Vai, 
Malandra!», Loly é pupila do antigo parceiro de 
Paulo, o produtor musical Ohio (Luis Miranda), 
jurado do programa de reality musical “A Próxima 
Canção”. A exposição de Paulo ao furacão Loly 
vai desafiar sua acomodação e, nesse desafio, sua 
narrativa ressalta a potência de autor de Amorim, 
testada em «Mato Sem Cachorro» (2013), no ótimo 
«Divórcio» (2017) e «Carlinhos & Carlão» (2020). 

Nele, a cada filme, percebe-se a delicadeza de 
quem domina (e regurgita) referências da Era 
Ploc e dos anos 2000. Erigido a partir de um 
argumento de Fernando Ceylão, com roteiro 
de Mariana Trench Bascos e Pedro Riera, 
“Dissonantes” se impõe plasticamente pela 
direção de arte cirúrgica de Karen Araújo, que 
evoca “Inside Llewyn Davis: Balada de um 
Homem Comum” (Grande Prémio do Júri em 
Cannes, em 2013), dos irmãos Coen.

AUMENTA QUE É ROCK’N’ROLL

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA
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Ryan Murphy é hoje, 
indiscutivelmente, um dos 
produtores e showrunners mais 
notáveis no pequeno ecrã, 
com vários sucessos na TV e 
na Netflix, com quem assinou 
um contrato milionário em 
2018 – 300 milhões por cinco 

anos. No entanto, antes de sagas estabelecidas 
como «American Horror Story» ou «American 
Crime Story», Murphy notabilizou-se sobretudo 
por duas apostas antagónicas: «Nip/Tuck» e «Glee». 

Na série juvenil «Glee», desde cedo se percebeu que 
parte da inspiração (e até sucesso) da narrativa 
consistia no facto do super-produtor (e equipa) 
aproveitar a personalidade e acontecimentos 
concretos das vidas dos atores para as reviver em 
série. Este aspeto criativo chamou ainda mais à 
atenção quando Lea Michele, a protagonista – 
talentosa, mas irritante – Rachel, era tema em 
entrevistas do restante cast. Ainda hoje, largos anos 
depois, guardo na memória uma entrevista em 
concreto, com Chris Colfer e Amber Riley – à falta de 
melhor palavra, awkward; ou o próprio casting de Lea 
para o papel.
 
A primeira “galinha dos ovos de ouro” de Murphy 
não teve, apesar de tudo, o êxito esperado. E, depois 
de uma participação em «Scream Queens», logo 
após o final de «Glee», Lea Michele pouco se viu no 
pequeno ou grande ecrã. Nem na Broadway, a bem 
da verdade, onde se distinguiu desde tenra idade; 
e onde, até há pouco tempo, tinha como último 

trabalho “Spring Awakening” (2006-2008).
 
Mas a sua sorte parece ter, finalmente, mudado 
e, sete anos após o final de «Glee», Lea deverá 
regressar em breve à Broadway para o papel da sua 
vida (e da vida de Rachel): protagonizar “Funny 
Girl”. Isto na sequência do aparente “falhanço” de 
Beanie Feldstein, cilindrada pela crítica e por alguns 
comentários menos simpáticos, e sem aparente apoio 
da produção. No entanto, desengane-se quem acha 
que esta novidade foi recebida com grande euforia…
Tudo começou em 2020 com uma publicação no 
Twitter e, a partir daí, foi ver a imagem pública de 
Lea desabar. A atriz e cantora foi acusada de ser bully 
para os colegas, racista, arrogante, e até de chegar a 
fazer ameaças a atores que considerava “inferiores” 
a si. Era ver as histórias multiplicarem-se a uma 
velocidade assustadora, corroboradas por figuras 
dos corredores do teatro e da televisão… e do elenco 
regular da série de Ryan Murphy. Lea teve mesmo de 
trancar as redes, após um pedido de desculpa pouco 
convincente. Aquilo que então chegava à esfera 
popular já era há muito sabido no meio, o que talvez 
justifique a “estranha” falta de sucesso de Lea após 
«Glee».
 
Agora é esperar para ver como corre “Funny Girl”. 
Apesar da desconfiança e crítica geral, será que a 
audiência vai “pagar para ver” e o seu talento vai 
falar mais alto do que os comentários sobre a sua 
conduta? Vamos assistir ao renascer da “fénix”, qual 
promessa anunciada por cumprir, ou à confirmação 
do fracasso de uma carreira que se anulou cedo 
demais, por culpa própria de Lea?

WE DON’T TALK  
ABOUT LEA MICHELE

SÉRIES
SARA QUELHAS
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Houve um tempo, talvez há 
um par de gerações atrás, 
em que que brincar ao “faz 
de conta” era levado muito 
a sério. Em teoria ainda é. 
Psicólogos e pediatras insistem 
na sua importância para o 
desenvolvimento saudável de 
uma criança. Mas é isso que 

acontece? Será que os pais de hoje ainda se lembram 
da liberdade criativa que tiveram outrora? Não só 
a liberdade, mas talvez mais importante ainda, a 
capacidade. Também não ajuda o facto de a tendência 
actual no cinema e na televisão seja a de deixar o 
mínimo possível à imaginação do espectador.

Não será o exemplo mais politicamente correcto, mas 
hoje se um miúdo quer uma pistola, não é mais fácil 
comprar-lhe uma de plástico manhoso na loja chinesa 
do que deixá-lo e incentivá-lo a desenrascar-se? 
Noutro tempo, um galho de uma árvore com a forma 
certa dava uma pistola excepcional. Pelo menos para 
um cowboy do Oeste americano. Se quisessem algo 
mais galáctico, talvez o blaster do Han Solo, com 
jeitinho faziam-na desbastando esferovite. Eu usava 
cascas de berbigão para simular enxames de caças 
Cylon quando queria brincar à Galáctica.

Não são precisos mais de três acordes e três minutos 
para fazer uma grande canção. Aliás, às vezes 
uma grande canção é arruinada pelo preciosismo 
exacerbado dos virtuosos por detrás da sua criação. 
O mesmo se aplica ao cinema. Uma canção, à 
semelhança de um filme, conta uma história. E como 
diz o grande Stephen King, a história deve sobrepor-
se a tudo, inclusive ao estilo. Até porque ter estilo, pelo 
menos aquele que define um autor, é fazer sempre a 
mesma coisa. Palavras do mestre Alfred Hitchcock.

A ficção-científica é cada vez mais científica. E isto nem 
sempre faz sentido. A beleza de um filme passa pela 
empatia criada entre os espectadores e a história (e as 
personagens que nela habitam). Essa empatia é tão 
maior quanto maiores forem as pontes que se criam 
entre as partes, sobretudo a um nível emocional. Mas 
não é com factos científicos que isso se consegue. A 
dita magia do cinema acontece quando o espectador 
é obrigado a contribuir para tapar os buracos (chama-
se “suspensão da descrença” — o espectador tem de 
reconhecer a falha e ultrapassá-la na sua cabeça).

Outra área onde a tendência para o factual parece 
ganhar dominância é a História. Como se não fosse 
possível contar uma história fugindo à História. 
Felizmente, temos o Quentin Tarantino para 
nos dar a volta, seja matando Adolf Hitler em 
“Inglourious Basterds”, seja deixando viver Sharon 
Tate em “Once Upon a Time in Hollywood”. Porque 
é Cinema. E porque o Cinema é uma arte: a arte do 
Entretenimento. Tarantino tem essa noção. Muita 
gente não tem, desde realizadores a espectadores, 
passando por críticos (para quem o Cinema como arte 
tem de ser algo profundamente aborrecido).

Dito isto, não será surpresa dizer que uma das 
melhores séries de televisão da actualidade junta 
ficção-científica e História numa batedeira, 
acrescenta-lhe uma pitada de banda-sonora a condizer, 
e é servida sem se levar muito a sério. Chama-se “For 
All Mankind” (Apple TV+) e parte de uma premissa 
muito simples: e se os soviéticos tivessem chegado 
à Lua antes dos americanos. Mas isto é só o início. 
Literalmente. Em apenas três temporadas viajamos 
dos anos 60 até aos anos 90 e da Lua até Marte. 
Esqueçam a História tal como a conhecem e não 
confiem muito na Ciência. Se conseguirem ultrapassar 
isso, é entretenimento garantido.

FOR ALL MANKIND 
BRINCAR AO FAZ DE CONTA

CULT CORNER
MARCO OLIVEIRA

 13

c r ó n i c a
METROPOLIS AgOSTO 2022



var histórias contemporâneas 
japonesas para Hollywood, foram 
os responsáveis pela ideia de ad-
aptar a obra como um filme com 
um elenco diverso, com assassi-
nos oriundos de várias partes do 
mundo, sem esquecer uma am-
biência japonesa estilizada.
 
Isaka, um dos mais aclamados 
escritores japoneses de obras de 

«Bullet Train: Comboio Bala» é 
baseado no romance escrito por 
Kōtarō Isaka, lançado em 2010. 
Retrata uma viagem alucinante, 
num comboio a alta velocidade, 
contando com vários assassinos 
que lutam pela sobrevivência en-
quanto tentam cumprir as suas 
respetivas missões. Yuma Terada 
e Ryosuke Saegusa, co-fundadores 
da agência CTB, que procura le-

ADAPTAÇÃO A ALTA VELOCIDADE

HISTÓRIA

Joaninha (Brad Pitt) é um 
assassino a soldo que está prestes 
a desistir da sua carreira após 
algumas missões atribuladas. 
Quando regressa, é recrutado 
por Maria Beetle (Sandra 
Bullock). A nova incumbência 
parece simples: recolher uma 
mala que está num comboio que 
viaja de Tóquio para Morioka. 
Contudo, Joaninha não está 
sozinho e encontra, a bordo, 
vários adversários letais. Todos 
têm objetivos que se ligam entre 
si, mas que entram em conflito. O 
comboio mais rápido do mundo 
está prestes a arrancar - e a ação 
non-stop também.

bullet
train

comboio bala

Um comboio de alta-velocidade 
em Tóquio, com vários 
assassinos juntos a bordo e cujas 
missões estão relacionadas? 
Esta é a premissa do novo filme 
que tem Brad Pitt de volta à 
ação, acompanhado de um 
elenco chamativo que interpreta 
personagens invulgares e que 
é dirigido por David Leitch, o 
antigo duplo que se tornou 
realizador. Neste especial da 
M E T R O P O L I S , d e s c u b r a 
alguns dos segredos que fazem 
de «Bullet Train: Comboio Bala» 
um dos filmes de ação deste 
verão.

TATIANA HENRIQUES
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mistério, dá a sua opinião sobre 
a adaptação cinematográfica: 
“Foi tão emocionante ver o elen-
co cheio de estrelas a trazer tanta 
energia e paixão a esta história. 

Esta visão única do Japão é abso-
lutamente surpreendente e tão 
divertida - fiquei muito feliz por 
vê-la e sei que o público vai sen-
tir o mesmo”. Zak Olkewicz, que 

adaptou o romance, fala sobre um 
dos temas fulcrais no argumento, 
o destino: “O Joaninha vê a sua 
má sorte como uma maldição, 
mas, na realidade, é um catali-
sador de boa sorte para outras 
pessoas”. A produtora Kelly Mc-
Cormick corrobora e afirma que 
“o destino traz estas pessoas para 
este comboio e as suas energias 
combinam da forma mais louca 

possível”. “O filme, num certo 
sentido, é uma meditação sobre 
o destino, coisas que não se pode 
controlar, e como se tem impacto 
na vida de alguém sem sequer se 
dar conta disso. Todas estas per-
sonagens loucas estão ligadas de 
formas que ainda não compreen-
dem realmente. No final, tudo 
acaba por se concretizar”, assina-
la o realizador, David Leitch.

©
2

0
2

2
 C

T
M

g
.  

A
LL

 R
Ig

H
T

S
 R

E
S

E
R

V
E

D
.

 15 15



ou computadores. “Não se pen-
saria que haveria tantas armas 
num comboio em alta velocidade, 
mas temos pistolas, facas, espa-
das de samurai. E isso é apenas 
o começo”, afirma o realizador. 
 
Há outro dado curioso que acres-
centa maior dinamismo: as várias 
carruagens, nas quais se incluem 
uma dedicada a um personagem 
de anime ficcionado e outra si-
lenciosa. Brian Tyree Henry, que 

«Bullet Train: Comboio Bala» pro-
mete ser um filme cheio de ação 
e com cenas de luta diferentes 
do habitual, já que estas se pas-
sam num espaço que, pelas suas 
circunstâncias, é mais restrito e 
não permite tantos movimentos. 
“Penso que há uma expectativa 
com os filmes de Verão de que 
tenha, um certo nível de ação e es-
pectáculo. Como é que se cria isso 
neste espaço confinado? Obriga 
a ser criativo”, explica Leitch.  

Mas nada que seja impossív-
el, como até temos um exemp-
lo na história de uma das sagas 
cinematográficas mais famosas 
de sempre. Num dos momen-
tos-chave de «007 - Ordem para 
Matar» (1963), James Bond, in-
terpretado por Sean Connery, 
tem uma luta num comboio que se 
tornou clássica. Em «Bullet Train: 
Comboio Bala», também se esper-
am lutas com recurso a objetos do 
dia-a-dia, como garrafas de água 

MUITA AÇÃO, POUCO ESPAÇO
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interpreta Limão, apreciou espe-
cialmente este espaço: “O facto 
de ter toda uma luta com o Brad 
Pitt numa carruagem silenciosa 
- em que estamos a tentar ficar 
em silêncio enquanto batemos na 
cara um do outro - foi muito di-
vertido. É  como ser criança numa 
loja de doces”.
 
Em vez de usar ecrãs verdes, o 
realizador optou pelo recurso de 
ecrãs de vídeo LED de alta quali-

dade, de forma a criar uma maior 
sensação de imersão nos atores. E 
parece ter resultado, já que alguns 
dos atores e restante equipa che-
garam a ficar “enjoados”, segundo 
conta Brad Pitt. “Chama-se pro-
dução virtual e penso que foi um 
enorme benefício para os actores 
e os seus desempenhos”, sublinha 
Leitch.

O realizador revela que o caminho 
seguido para o filme era: “‘Vamos 

divertir-nos. Vamos fazer algo que 
o público vai apreciar e vamos fazer 
as pessoas rir. Isso acabou por ser 
o nosso objetivo. Queríamos criar 
algumas personagens mais mar-
cantes, com as quais nos pudés-
semos ligar. As expectativas são 
altas e há drama, mas queríamos 
criar alguma ação que definisse os 
personagens de uma forma diver-
tida e convincente”. “É um grande 
filme de verão que não se leva mui-
to a sério”, salienta.

BRAD PITT E AARON TAYLOR-JOHNSON
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(2014), saga que tem impres-
sionado no que ao cinema de 
ação diz respeito. “Há ação na 
comédia, há ação nos thrillers, 
há ação no horror. Toda a minha 
vida adulta tem sido ação em 
filme. A ação está no meu ADN. 
Por isso, estou entusiasma-
do com a ideia de ter grandes e 
provocantes apostas e fazer es-
colhas ousadas”, confessa.
 
Sobre «Bullet Train: Comboio 
Bala», Leitch refere que se sentiu 

David Leitch conhece muito bem 
filmes de ação, não fosse ele 
até um antigo duplo. Foi nessas 
funções que se cruzou com Brad 
Pitt, em «Clube de Combate» 
(1999), tendo sido o seu duplo 
em vários filmes, como «Tróia» 
(2004) e «Mr. e Mrs. Smith» 
(2005). Passou depois para su-
pervisor de duplos e coreógrafo, 
até se arriscar na realização.

Estreou-se nas longas-metragens 
com «Atomic Blonde - Agente 

Especial» (2017), uma primei-
ra-obra promissora e bem pen-
sada, com Charlize Theron no 
papel principal; assinou depois 
«Deadpool 2» (2018), que man-
teve o hype à volta de um dos 
mais intrigantes e irreverentes 
heróis; seguiu-se «Velocidade 
Furiosa: Hobbs & Shaw» (2019), 
spin-off do mega-sucesso Veloci-
dade Furiosa que não deixou es-
capar o ritmo acelerado da saga 
principal. Leitch é também um 
dos produtores de «John Wick» 
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“atraído pela ousadia e original-
idade do filme. É esse o tipo de 
filme que gosto de fazer”. “Tem 
um tom de diversão implacável 
e de diálogo rápido. Mas o mais 
importante, para mim, era que 
tinha personagens bem definidas 
que davam muito material para 
os atores. É um divertido thriller 
de ação com personagens loucas 
e bombásticas - e é, de facto, uma 
reflexão sobre o destino”, acres-
centou. O realizador considera 
que “é difícil, hoje em dia, faz-

er um filme original - não uma 
sequela ou uma história de su-
per-heróis - mas estamos à altura 
do desafio”.
 
O cineasta, que também assume 
o cargo de produtor neste filme, 
fala um pouco mais sobre o que se 
pode esperar da obra, em particu-
lar dos assassinos: "Todos estas 
personagens mostram a sua hu-
manidade. O Joaninha quer ser 
uma pessoa melhor. Mas também 
se vê isso nos personagens inter-

pretados por Brian Tyree Henry 
e Aaron Taylor-Johnson na sua 
irmandade - eles preocupam-se 
claramente um com o outro. A 
personagem da Joey King é uma 
sociopata, mas tem uma dinâmi-
ca com o seu pai com a qual todos 
nos podemos ligar.

Podemos embarcar nesta viagem 
com estes assassinos sem remorsos 
e ainda ter sentimentos por eles, 
divertirmo-nos e rirmo-nos das pi-
adas”.
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Há muito que Brad Pitt é uma 
estrela de cinema, aliás, é uma das 
principais. Começou a sua carrei-
ra com uma pequena participação 
em «Alta Traição» (1987), a que 
se seguiram alguns papéis de di-
mensão reduzida, incluindo em 
«Thelma e Louise» (1991). Con-
quistou mais destaque em «En-
trevista Com o Vampiro» (1994), 
em que dividiu a cena com o já na 
altura muito famoso Tom Cruise. 
A partir daqui, a carreira estava 
lançada e são muitos os sucessos, 
como «Seven - 7 Pecados Mor-
tais» (1995), «Clube de Combate» 
(1999), «Mr. e Mrs. Smith» (2005), 
«O Estranho Caso de Benjamin 
Button» (2008) ou «Sacanas Sem 
Lei» (2009). Tem notabilizado-se 

também pela sua vertente de pro-
dutor, pelo qual ganhou o Óscar de 
Melhor Filme, por «12 Anos Escra-
vo» (2013). A estatueta dourada, 
na categoria de Melhor Ator Se-
cundário, foi atribuída pelo seu de-
sempenho em «Era Uma Vez em... 
Hollywood» (2019), após várias 
nomeações ao longo da carreira.

Pitt é um ator de várias dimensões, 
deixando a sua marca em vários 
géneros, além de ser um ator de 
ação particularmente relevante. 
Em «Bullet Train: Comboio Bala», 
interpreta o papel de Joaninha, 
um assassino com pouca sorte 
que está determinado a terminar 
a sua missão com tranquilidade, 
até que os seus planos saem com-

pletamente furados. Sobre o seu 
personagem, o ator diz que “está 
a atravessar uma crise existencial. 
Demasiados dos seus trabalhos 
recentes não correram bem e ele 
começa a pensar que a única coisa 
que todos esses trabalhos têm tido 
em comum é ele. Pensa que trouxe 
má sorte a todos os aspetos da sua 
vida - afetou o seu trabalho e está 
a tentar encontrar uma forma de 
dar a volta ao assunto através de 
uma resolução pacífica”. “Faz-se 
um mês de terapia, tem-se uma 
epifania, pensa-se que já se desco-
briu tudo e que nunca mais se vai 
ficar desamparado”, acrescenta.

Leitch diz que “podemos pensar 
em Brad Pitt e não necessaria-
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mente associar a comédia, mas 
ele é um actor cómico muito in-
teligente que faz grandes escol-
has com a sua fisicalidade e en-
trega. Mais importante ainda, 
Brad interpreta Joaninha de uma 
forma em que faz com que nos 
preocupemos com ele”. O realiza-
dor conta que, quando Pitt inte-
grou o projeto, ajudou a definir 
Joaninha: “Ele é tão bom com o 
personagem e teve algumas reve-
lações brilhantes sobre o que que-
ria trazer para Joaninha”. Leitch 
descreve o personagem como um 
tipo que “está, realmente, a ten-
tar ser uma pessoa melhor. Está 
a tentar talvez afastar-se disso 
do mundo de sádicos e assassi-
nos e justificar, para si próprio, 

o porquê de ainda existir naquele 
mundo”.

Como em qualquer filme de ação, 
as cenas de luta são um ponto alto. 
Neste caso, as referências para as 
cenas de ação advêm das lutas de 
Jackie Chan, que Leitch considera 
“serem sempre uma inspiração”. 
Tal como Chan, também Pitt fez 
a maioria das suas cenas de ação. 
Para o estilo de luta de Joaninha, o 
realizador inspirou-se também na 
comédia física de Buster Keaton e 
Harold Lloyd, sobretudo o facto de 
que, na verdade, a personagem não 
querer propriamente lutar, por re-
ceio da influência da sua má sorte. 
“Mesmo que não queira lutar, pode 
usar qualquer coisa à sua volta 

para ser formidável quando luta. A 
pasta era o que tínhamos naquele 
momento. Ele nunca iria querer 
deixá-la ir. Esta é a sua missão. 
Queremos mostrar habilidade téc-
nica, apesar de ele ser uma espécie 
de personagem cómica, e depois 
todas essas ideias são misturadas 
na coreografia”, explica Leitch.

Quem dá as ordens a Joaninha é 
Maria Beetle, personagem inter-
pretada por Sandra Bullock, que 
volta a colaborar com Pitt de-
pois do filme «A Cidade Perdida» 
(2022). Inicialmente, seria Lady 
Gaga a dar vida a Maria, mas tal 
não foi possível devido a conflitos 
de agenda por conta do filme «Casa 
Gucci» (2021).
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ambos participaram no Universo 
Cinematográfico Marvel (UCM), 
com Aaron Taylor-Johnson como 
Quicksilver e Brian Tyree Henry 
no papel de Phastos, o primeiro 
super-herói gay do UCM, no filme 
«Eternals» (2021).

Taylor-Johnson diz que “Tangerina 
e Limão confiam realmente um no 
outro. Há um amor entre eles, uma 
parceria profundamente enraizada 
que já remonta há alguns anos. Este 

Entre o grupo de assassinos que 
vamos conhecendo ao longo da 
viagem de «Bullet Train: Com-
boio Bala» estão os “gémeos” Tan-
gerina e Limão, que, na verdade, 
não são propriamente gémeos, 
mas são, de facto, companheiros 
de armas de longa data. O duo 
dinâmico é composto por Aaron 
Taylor-Johnson e Brian Tyree 
Henry. “A energia e a química en-
tre eles foi imediata”, revela Da-
vid Leitch.

 O britânico Aaron Taylor-Johnson 
interpreta Tangerina e já está ha-
bituado a vários blockbusters, como 
«Kick-Ass - O Novo Super-Herói» 
(2010), «Godzilla» (2014) ou «Ten-
et» (2020), tendo vencido o Glo-
bo de Ouro para Melhor Ator Se-
cundário por «Animais Noturnos» 
(2016). Já Henry dá vida a Limão e 
participou em filmes como «Godzil-
la vs. Kong» (2021) e «A Mulher 
à Janela» (2021) e na série «At-
lanta» (2016-2022). Além disso, 
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tipo de ligação precisa de ser apoi-
ada por uma ligação instantânea 
e química entre ambos, e o Brian 
trouxe a energia, o fogo e a paixão 
todos os dias. Alimentei-me da sua 
energia, do seu entusiasmo e do 
seu carisma. Ele é, sem dúvida, um 
dos melhores atores que existem”. 
Já Henry afirma que “o Limão é in-
crivelmente genuíno. É o psicopata 
mais genuíno, infantil e alegre que 
alguma vez vais conhecer na vida. 
Ele entra numa sala e não passa 

despercebido, mas, ao mesmo tem-
po, há uma verdadeira naturalidade 
nele. É por isso que associá-lo ao 
Tangerina de Aaron é tão perfeito. 
O Tangerina é louco e há uma del-
icadeza que o Aaron tem quando 
entra no papel”. “Nós os dois jun-
tos somos tão ecléticos e divertidos 
e somos o par mais estranho, mas 
ao mesmo tempo, funciona muito 
bem”, ajunta. 

A dupla promete surpreender com 

alguma diversão e uma ligação mui-
to próxima: “Não sei se o Tangerina 
é um psicopata, um sociopata, um 
maluco psicótico, ou uma combi-
nação dos três. O Tangerina e o 
Limão são engraçados porque são 
hiper-carismáticos”, afirma Aaron 
Taylor-Johnson. “O que os torna 
verdadeiramente engraçados é a 
forma como discutem, como mari-
do e mulher, mesmo quando estão 
a amarrar alguém... ou a cortar al-
guém”, conclui.

 23



Joey King junta-se ao elenco de 
«Bullet Train: Comboio Bala», no 
qual interpreta o papel de Prínci-
pe, que pode enganar pelas falsas 
aparências. A atriz norte-america-
na ainda é jovem, mas tem partic-
ipado em várias produções desde 
que começou nestas lides. Desta-
cam-se filmes como «Dava Tudo 
Para Estar Cá» (2014), «O Dia da In-
dependência: Nova Ameaça» (2016) 
ou «A Banca dos Beijos» (2018), 
que já teve duas sequelas. King foi 
também nomeada para um Emmy 
pelo seu desempenho na minissérie 
«The Act» (2019) e, recentemente, 
foi protagonista do filme «The Prin-
cess» (2022).

Apesar de parecer uma jovem doce 
e inocente, Príncipe está longe de o 
ser. E, ao contrário de Tangerina e 
Limão, Príncipe não mata pelo din-
heiro. “Ela sabe que é subestimada 
e também sabe que isso é uma van-
tagem. Usa a sua aparência doce e a 
sua voz terna para conseguir o que 
quer - e sabe exatamente o que quer. 
Mascara os seus verdadeiros dese-
jos com crueldade feroz e tendên-
cias ameaçadoras e tortuosas. Em 
última análise, procura amor e re-
speito - é interessante, porque as 
pessoas que mais ama, são também 
as que mais teme e odeia”, realça.
Leitch afirma que a atriz contribuiu 
para moldar a personagem: “a 

primeira leitura de Joey King con-
nosco foi emotiva e satírica, de uma 
forma que não esperávamos”. Para 
a atriz, esta é uma oportunidade 
para experimentar uma nova vert-
ente: “A Príncipe não podia estar 
mais entusiasmada por a vida de 
Kimura a desmoronar-se. É por 
isso que é tão interessante interp-
retar uma personagem como esta. 
Tenho de brincar com as emoções 
de uma forma que nunca tinha fei-
to antes e foi realmente bastante 
divertido. As nossas cenas juntos 
variam tanto - desde coisas bru-
tais, de partir o coração a ser abso-
lutamente hilariante, e tudo o que 
está entre isso”.
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Andrew Koji dá vida a Kimura, 
“o coração do filme”, segundo 
David Leitch. “A história é, de-
finitivamente, sobre o Joaninha, 
mas o centro emocional - e a 
relação mais complexa do filme - 
é a relação entre Kimura e The El-
der”, explica. Kimura é um crim-
inoso que chegou ao fundo do 
poço, cujo objetivo é concretizar 
um plano de vingança contra o 
desconhecido que atacou o seu 
filho e, em última análise, procu-
ra a redenção e restaurar a honra 
do nome da sua família.

Koji, de origem japonesa e 
britânica, está a solidificar a sua 

carreira internacional, após ter 
sido um dos protagonistas do 
filme «Snake Eyes: A Origem dos 
G.I. Joe» (2021). O ator e espe-
cialista em artes marciais exalta 
a complexidade de Kimura: “Nun-
ca tinha visto uma personagem 
como o Kimura antes, quanto 
mais num grande filme de Holly-
wood como «Bullet Train: Com-
boio Bala». Desde o momento em 
que o vemos pela primeira vez, 
sabemos que é um homem em 
crise, agravada pela desaprovação 
do seu pai”. 

O pai é interpretado por Hiroyuki 
Sanada, conhecido por filmes 

como «O Último Samurai» (2003) 
ou «Wolverine» (2013). “Con-
seguir o papel foi um sonho, mas 
depois descubro que Hiroyuki 
Sanada está a interpretar o meu 
pai. Toda esta experiência tem 
sido um pouco surreal. Nunca vi 
o meu caminho cruzar-se com o 
Hiroyuki Sanada”, assinala Koji. 

O ator diz que “este filme é sobre 
sorte e, tal como o Joaninha, pen-
so que o Kimura sempre teve azar 
durante toda a sua vida. Quando 
se tem uma mentalidade de víti-
ma, atrai-se esse tipo de energia. 
Mas ele vai ter um momento em 
que a sua sorte vira”.

ANCIÃO
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A atriz alemã Zazie Beetz inter-
preta Hornet, voltando a colabo-
rar com Leitch depois de «Dead-
pool 2» (2018). Ao longo da sua 
carreira, Beetz participou ainda 
em filmes como «Seberg - Contra 
Todos os Inimigos» (2019), «Jok-
er» (2019) ou na série «Atlanta». 
A sua nova personagem, Hor-
net, é uma mestre do disfarce - a 
maior parte das suas vítimas só 
dá por ela quando já é tarde de-
mais.

“Todo o filme está baseado neste 
ritmo de gato e rato”, salienta. 
“Ao mesmo tempo, era divertido 

abordar as caricaturas e absur-
dos de interpretar uma mestre 
assassina. Tenho de entrar e sair 
de todos estes diferentes visuais 
e personas”.

Houve um aspeto em particular 
que entusiasmou a atriz: “Nunca 
uso perucas. Estou tão grata que 
as pessoas adoram o meu cabelo 
e querem sempre que o meu ca-
belo esteja natural nos filmes, 
mas, honestamente, por vezes, 
quero fazer outra coisa. Neste 
filme, estou em plena glória com 
a minha peruca. Foi realmente 
divertido”.
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Lobo é mais um dos assassinos que 
Joaninha terá de enfrentar. Bad Bun-
ny, mais conhecido pela sua carreira 
na música, é quem interpreta Lobo, 
numa escolha que acabou por influ-
enciar, em grande medida, o próprio 
personagem, como conta o realiza-
dor: “Julguei, durante muito tempo, 
que o Lobo seria um velho atirador de 
elite que já viu tudo e é perigoso por 
causa da sua experiência. Depois, en-
trou o Bad Bunny e mudou tudo isso. 
A Mary Vernieu, a nossa directora de 
casting, propôs Bad Bunny para o pa-
pel e nós ficámos entusiasmados com 
o seu trabalho em «Narcos: México» 
(2018-2021)”. “Em vez de ser movi-

do pela vingança, fizemo-lo sentir-se 
apaixonado. Ter o Bad Bunny a inter-
pretar esse papel definiu a humani-
dade da personagem”, acrescentou. 
Leitch revela que “o Lobo estava 
loucamente apaixonado  e perdeu o 
amor da sua vida, mas o Joaninha 
não faz ideia do que se passa. É um 
bom exemplo de como usar a coreo-
grafia de luta para definir o carácter: 
o Joaninha está confuso e, mesmo 
nos seus movimentos defensivos, 
está a tentar avaliar quem é este tipo 
e o motivo pelo qual isto está a acon-
tecer, enquanto o Lobo permitiu que 
uma raiva desenfreada o dominasse 
sobre o que ele perdeu”.

LOBO
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JAPÃO MODERNO À LA BULLET TRAIN

«Bullet Train: Comboio Bala» 
decorre num comboio a alta-veloci-
dade que passa por várias zonas do 
Japão e, por isso, a equipa de pro-
dução foi buscar inspiração à cultu-
ra japonesa, algo que a produtora 
Kelly McCormick considerou “um 
conto de fadas surreal”. “É muito 
diferente do Japão de hoje. Tudo é 
aumentado, tudo é um pouco difer-
ente”, destaca.

Elizabeth Keenan, nomeada para o 
Óscar de Design de Produção por 
«Notícias do Mundo» (2020), faz 
parte da equipa de «Bullet Train: 
Comboio Bala» e trabalhou, de for-
ma próxima, com um conselheiro 

cultural para assegurar que todos 
os pormenores se assemelhavam 
à realidade, tais como estações de 
comboio, jornais, revistas, restau-
rantes, quiosques de comida, etc. 
“Estávamos a ver as roupas dos 
condutores e havia uma carruagem 
inteira com a temática Pokémon 
num dos comboios. Retrata muito 
sobre algumas das loucuras que se 
podem encontrar num comboio de 
Tóquio”, conta Leitch.
 
Não obstante, o realizador esclarece 
que a obra é um reflexo de uma visão 
muito própria do Japão: “Isto é o 
mundo de «Bullet Train: Comboio 
Bala». Estamos a fazer uma fábula 

moderna sobre o destino, por isso 
é apropriado mergulhá-lo numa 
história em que se foge para esse 
mundo. Está cheio de desejos real-
izados e de personagens maiores. 
Desafiamos a física”. “É a nossa 
versão do Japão para esta história 
para que possamos ter a liberdade 
de fazer algo que possa quebrar as 
regras”, sublinha. A prova disso 
mesmo é a existência de um per-
sonagem especial, Momomon, uma 
mascote aparentemente inocente 
que se baseia num personagem de 
anime ficcionado. Apesar de ter um 
aspeto simpático, Momomon está 
pronto para eliminar quem se me-
ter no seu caminho.

E
S

P
E

C
I

A
L

 
B

U
L

L
E

T
 

T
R

A
I

N
 

C
O

M
B

O
I

O
 

B
A

L
A



METROPOLIS AgOSTO 2022  29 29METROPOLIS SETEMBRO 2021



O PAI TIRANO 
 

JOÃO gOMES 





«O Pai Tirano» já está nas salas 
de todo o país e a sua estreia foi 
a oportunidade de conversarmos 
com o realizador desta aventura, 
rodada em plena pandemia, com 
um elenco recheado de estrelas da 
televisão generalista, comandados 
por José Raposo, 
no papel 
outrora 
de Vasco 
Santana.

É a sua 
aventura 
inicial no cinema, já tem 
experiência em televisão. 
Como nasceu o projeto 
deste filme? O argumento 
é da Patrícia Muller numa 
adaptação do original de 

«O Pai Tirano» é uma 
referência incontornável da 

história do cinema português, 
servido de “monstros” da 
representação como Vasco 

Santana, Ribeirinho, Laura 
Alves, entre outros. Mais 
de oitenta anos depois, 
a Skydreams convidou o 

realizador João Gomes, com 
experiência em televisão, a 

adaptar o original de António 
Lopes Ribeiro a partir dum 

argumento de Patrícia Muller e 
Miguel Viterbo.

SERgIO ALVES

António Lopes Ribeiro... 
João Gomes: Fui contactado pela 
SkyDreams (produtora) que tinha 
o argumento e não tinha ninguém 
para realizar o filme, na altura. 
Inicialmente era para ter sido o 
Sérgio Graciano a dirigir o filme, 

pois era um dos projetos 
para o qual o Sérgio 

estava assinalado. 
Entretanto 
ele teve uma 
série de outros 

projetos nessa 
altura, e indicou-me 

à produtora. Esta contatou-
me, falámos um bom bocado 
sobre o filme, depois enviaram-
me o guião. Li atentamente o 
argumento e voltámos a reunir 
para discutir as ideias que tinha 

 O original 
foi algo inigualá-

vel e os tempos eram 
outros.

O PAI TIRANO 
 

JOÃO gOMES (REALIZADOR)
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para o filme.

Respeitar o original ou 
realizar um novo filme com 
base no clássico dos anos 1940. 
Qual a premissa que o guiou 
neste filme?
JG: Partir para um projeto destes 
com a ideia de que seria possível 
fazer algo igual ou parecido 
ao original seria um disparate 
total! Por variadíssimas razões: 
principalmente porque já não 
existe nem o Vasco Santana nem 
o Ribeirinho. O original foi algo 
inigualável e os tempos eram 
outros. A relevância que o filme 
teve na altura era outra. Todos 
aqueles aspetos que tiveram a ver 
com a ideia de levar mais atores 
de revista para o cinema e criar 

um ritmo cómico, que não havia 
à época. Enfim, foi inovador em 
muitos sentidos e por isso seria 
um disparate estar a querer fazer 
um filme parecido. Portanto, a 
proposta foi sempre a de contar a 
mesma história com outros meios, 
com outras pessoas e diálogos. 
Embora mantendo um respeito 
muito grande pelo original.
 
Mas um respeito que não 
o inibiu ou condicionou na 
realização do filme? 
JG: Que não me inibiu! Aquilo 
que foi fundamental para mim, 
nesse sentido, foi: aquilo que 
tinha de fazer era trazer pessoas 
que conhecessem o original 
«Pai Tirano» e o entendessem. 
Portanto, não queria que parecesse 

que estávamos apenas a aproveitar 
uma história conhecida e fazer 
apenas mais um filme. Queria 
que todos nós respeitássemos o 
original: conheço este original 
há muitos anos, vi-o em família, 
usávamos, em casa, aquelas 
expressões que ficaram célebres, 
retiradas do filme.
 
A escolha do José Raposo, um 
ator com vasta experiência 
no teatro de revista e na 
comédia, foi importante para 
o filme (até porque é uma das 
personagens centrais)? 
JG: Foi fundamental! Já o 
conhecia bem, tinha trabalhado 
com ele, ainda não como 
realizador, mas como operador 
de câmara. E mais do que uma 
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vez. Sempre o achei um ator 
fantástico. Para além disso 
conhecia o trabalho dele no teatro 
de revista. Achei que batia certo e 
o encontro foi assim automático. 
E depois descobri – assim que 
percebi que ele estaria interessado 
em fazer o papel – que o «O Pai 
Tirano» era o filme da vida dele. 
Nesse momento percebi que tinha 
acertado na pessoa! Precisava 
duma espécie dum líder- que 
acaba por ser o Santana no grupo 
dramático do Grandella – alguém 
que tivesse essa presença e esse 
respeito e depois que fosse um 
ator cómico experiente e muito 
conhecedor da época durante a 
qual o original foi realizado. O 
Zé (Raposo) é daquelas pessoas 
que sabe mil histórias sobre 
aquela altura, sobre o próprio 
Ribeirinho, sobre o Santana, sobre 

o António Lopes Ribeiro. No meu 
filme adicionámos uma situação 
que não existe no original: o 
Santana começa a enervar-se 
e a atirar o chapéu para o chão 
e depois começa a saltar para 
cima do chapéu. Que é algo que o 
Ribeirinho fazia!

A escolha dos restantes atores: 
o original incluía alguns dos 
melhores atores portugueses 
de sempre. Foi tarefa difícil 
selecionar o restante elenco 
com atores (Diogo Amaral, 
Marcantonio del Carlo...) 
e atrizes (Jessica Athayde, 
Carolina Loureiro, Rita Blanco 
...) neste «O Pai Tirano» 
(2022)? Fizeram um casting 
ou já tinham aqueles atores e 
atrizes no vosso pensamento 
para protagonizarem o filme?

JG: Não houve castings: é um 
filme com vários parceiros e 
existiam várias ideias. Deixei que 
esse processo fosse participativo 
e que todas as partes pudessem 
dar a sua opinião. Também era 
importante que houvesse alguns 
nomes menos prováveis neste tipo 
de filmes e que achei que faziam 
sentido também. De maneira 
que acabou por ser uma escolha 
de várias pessoas e depois, no 
fim, passou por mim. Porque, 
primeiro tinha de ser um filme 
de atores, acima de tudo, e isso 
era importante pois era uma 
comédia e uma comédia ligeira 
pois pretende divertir, mas tinha 
de ter ali alguns momentos mais 
emocionantes e um bocadinho 
mais próximos. E queria que fosse 
um filme de atores! Conseguimos 
escolher um elenco competente 
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e se calhar com alguns nomes 
surpreendentes. 
Há um aspeto muito 
importante no original do 
António Lopes Ribeiro, que 
é a relação entre o teatro e o 
cinema – acompanha todo o 
filme de 1941 Acompanhou 
esta dualidade no filme que 
dirigiu?
JG: Sim, isso é das coisas que mais 
gosto no filme! Acho que continua 
a haver alguma coisa a ser dita 
sobre um grupo de pessoas que 
têm uma circunstância bastante 
limitada, tem um quotidiano 
triste, sem horizontes de futuro 
e, em conjunto, todos os dias 
fogem para um sítio onde aquilo 
que dizem importa, onde são 
ouvidos, onde podem viver outras 
vidas. Onde têm, literalmente, um 
palco donde fazer essa proposta. 
Acho que é muito romântico, e 

ao mesmo tempo muito trágico e 
cómico. Isso sempre me interessou 
no original. Até nalguns 
preconceitos que já existiam na 
altura e que continuam a existir: 
em relação a atores de cinema, 
atores de televisão ou atores de 
teatro. Atores são atores! E o 
filme do António Lopes Ribeiro 
aborda essa situação que julgo ser 
importante fazer nos dias de hoje, 
também.

No que diz respeito aos 
cenários: tentaram filmar nos 
mesmos locais da baixa de 
Lisboa do filme original, ou 
não houve essa possibilidade? 
JG: Não, não foi possível. Nesta 
produção não conseguimos 
encontrar um espaço que 
representasse o local onde 
eles trabalham (no original 
era nos armazéns Grandella, 

no Chiado). Não conseguimos 
filmar no Grandella pois já não 
existe aquele formato de espaço 
comercial. O original até tinha 
uma coisa parecida – tinha as 
escadas rolantes, tinha isso 
tudo - porém não conseguimos, 
pois era impossível arranjar um 
espaço onde se concentrassem 
todas essas zonas e elementos 
que precisávamos, como as que 
existiam no filme de 1941.

Mas no caso do miradouro, 
optaram pelo miradouro 
de Santa Luzia, em vez do 
miradouro de Santa Catarina, 
do “Adamastor”. Porquê?
JG: Porque tem aquela parte em 
madeira, com aquelas plantas 
e a nível de luz é o que nos era 
mais favorável. Nós tínhamos 
de fazer noites e tínhamos de 
fazer dias e quisemos fazer os 
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dias sempre com o sol a nascer. 
Não queríamos filmar com luz do 
meio-dia que é feia, e como esse 
miradouro está mesmo virado 
para nascente, escolhemos antes 
esse. Assim, conseguimos filmar 
as noites e continuar a filmar, 
com o amanhecer, 
umas cenas de 
dia, com o sol 
“baixinho”. 
Para além 
disso, é um 
miradouro 
muito bonito apesar do espaço 
ser muito exíguo: não dava muito 
jeito porque tínhamos de filmar 
umas carruagens com burros 
(a propósito, vim a descobrir 
que os burros não andam para 
atrás, tinham que dar a volta 

ao miradouro e não andam um 
passo para trás! Não andam para 
trás!) Tínhamos de estar sempre 
a reposicionar tudo e aquilo era 
uma chatice porque não tínhamos 
espaço para circular. 

Então, em termos 
de produção, 

o filme teve 
alguma escala, à 
medida da nossa 
“indústria” de 

cinema?
JG: Sim, sendo que foi tudo 
financiado de forma privada. 
Foi tramado, mas conseguimos 
manter o filme na época que 
procurava recriar, os anos 1940. É 
impensável fazer isso sem gastar 
dinheiro: em arte, em guarda-

roupa... obviamente que para nós 
falta sempre dinheiro e era preciso 
mais, mas ...
Sentiu-se confortado com os 
meios de que dispôs para fazer 
o filme?
JG: Em relação aos meios 
e à equipa senti-me sempre 
confortado. Aquilo que falta 
sempre são décors e figurantes! 
Para mim, são sempre as coisas 
mais difíceis de assegurar! Porque 
para mim, o cinema deve viver de 
muitos planos abertos e estes são 
caros porque temos de sustentar 
uma mentira mais complexa, 
porque estamos a ver tudo! E isso 
custa dinheiro, não é? Essa parte é 
sempre tramada! Mas em relação a 
isso haverá sempre limitações. 

o cine-
ma deve viver 

de muitos planos 
abertos
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O filme foi rodado em plena 
pandemia? 
JG: Sim, foi há um ano. 
Tínhamos acabado de sair dum 
confinamento bastante severo 
durante o qual muitas produções 
tinham parado e tinha sido tudo 
suspenso. Na altura em que 
iniciámos – ouvi dizer que eram 
cem equipas a filmar ao mesmo 
tempo (produções nacionais 
e internacionais) – não havia 
ninguém disponível e era difícil 
formar uma equipa.  Não havia 
ninguém para trabalhar! Mas 
nós saímos e começamos a filmar 
e nessa altura começaram a 
aparecer imensos surtos em várias 
produções e nós tínhamos pânico 
disso, pois caso aparecesse um 
surto na nossa produção, o filme 

tinha de parar, não havia hipótese! 

Correu bem a rodagem nesse 
aspeto? 
JG: Correu bem, não tivemos 
ninguém infetado. Aliás, tivemos 
uma pessoa, um perchista, que 
trabalhou connosco e que teve de 
sair a meio do projeto porque já 
tinha outro compromisso, com 
outro projeto. Tinha sido testado 
pela nossa produção e estava 
negativo e foi testado no novo 
projeto e acusou positivo. Nós 
ficámos em pânico, trouxemos 
uma equipa de testagem para o 
local onde estávamos a filmar, 
e eles testaram a equipa toda e 
estava tudo negativo!

Para primeira experiência em 

longas-metragens isso foi uma 
enorme aventura, não?
JG: Foi, foi uma aventura porque 
a hipótese de o filme parar quinze 
dias era uma desgraça em termos 
financeiros. Era uma situação 
complexa.

Quanto tempo durou a 
rodagem?
JG: A rodagem durou seis 
semanas!

O ritmo em comédia é 
fundamental!  Fazer comédia 
é das artes mais difíceis. 
Essa dificuldade de alcançar 
o timing certo ou da piada no 
momento certo, do ritmo ou 
da deixa dum ator para outro, 
esteve presente ao longo da 

 37METROPOLIS AgOSTO 2022



rodagem? 
JG: É verdade, sim. Até um certo 
ponto isso é verdade. O papel 
do realizador numa comédia é o 
de reunir as pessoas certas, da 
forma como nós as queremos, 
umas com as outras. Tem de 
existir espaço para improviso, 
mas para o improviso não ser algo 
que apenas tenha piada para nós 
próprios, tem que ser feito por 
pessoas que saibam o que estão a 
fazer. Tem de haver uma direção: 
saber onde queremos chegar e 
que existem várias formas de 
chegar a esse destino – várias 
maneiras de aquela situação ter 
graça. Mas existe uma que é a 
certa! Há uma que tem mais graça 
do que as restantes. Não se pode 
perder muito tempo a ensinar 
como chegar ao caminho certo. 
Tem de ser feito por pessoas 

que já tem esse instinto nelas 
mesmas! O Zé (Raposo) tem essa 
experiência de filmar e de palco 
e por isso ele foi tão importante 
para os outros atores porque a 
dada altura nós falávamos sobre 
o texto e ensaiávamos o texto, 
víamos que o texto tinha graça e 
depois havia sempre uma margem 
de trabalho dos atores:  diziam-
me “Ó João (Gomes), então agora 
se eu saltasse para isto, porque 
ela vai-me dizer aquilo e eu 
vou...”. Respondia-lhes: “Ó pá, 
mostrem-me! Acredito. Quero 
ver”. Acontecia muito isto pois 
tem de existir uma margem para 
os atores que sabem o que estão 
a fazer mostrarem aquilo que 
sabem. Enfim, é muito giro de 
ver atores que até já trabalharam 
juntos a elevarem o filme para 
outro patamar, a fazerem piadas 

que não são apenas para nós que 
estamos ali a ver, na rodagem, mas 
que servem o filme!

Como foi a experiência de 
dirigir os atores: quais é 
que foram os aspetos mais 
interessantes para si, como 
realizador, e uma ou outra 
dificuldade no processo de 
direção de atores?
JG: Já tinha experiência de 
dirigir atores, realizo novelas há 
quatro anos. Na novela temos 
sempre pelo menos trinta cenas 
para gravar por dia. Sentimos 
sempre que o tempo é curto para 
passar texto com os atores ou 
para falarmos com os atores. 
Curiosamente, em cinema, o 
ritmo abrandou para mim: tinha 
menos cenas para fazer por dia. 
E é muito interessante perceber 
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que há atores para quem esse 
tempo é bom, e que fazem três 
vezes e quatro e cinco e vai 
ficando cada vez melhor. Também 
existem atores que fazem, logo à 
primeira vez, a melhor cena! Este 
tempo que disponho é bom para 
perceber isso (um realizador tem 
que pensar nas pessoas com as 
quais está a trabalhar) Também, 
é muito interessante ver como 
eles resolvem isso entre eles! Os 
atores puxam uns pelos outros 
e o resultado depende muito da 
dinâmica estabelecida entre eles. 

E o João tem muita experiência 
disso pois trabalha em 
televisão, trabalha com elencos 
numerosos, não é?
JG: Sim, na verdade a situação 
foi engraçada porque não realizo 
há muitos anos - apenas há 4 ou 5 
anos - mas são muitas cenas por 

dia, neste período de tempo. 

Exatamente.
JG: Muitas horas por dia! 
Portanto acaba por ser quase uma 
enxurrada de cenas e minutos 
gravados, e de coisas por fazer. E 
situações e problemas por resolver 
em cima da hora. Na verdade, a 
rodagem foi bastante tranquila: 
tivemos dois dias difíceis, porque 
tivemos pouco tempo, e não dava 
para ter mais. De resto, correu 
tudo de forma muito tranquila. 
Saímos mais cedo várias vezes, 
tínhamos mais tempo para tudo, 
conversávamos. Foi bastante 
tranquilo. 

Passar da televisão para o 
cinema: desde o número de 
câmaras que se utiliza, na 
forma de rodagem, tudo isso. 
Como sentiu essa passagem 

na sua primeira experiência 
no cinema. Foi uma passagem 
subtil ou um processo 
intuitivo? Como foi do ponto 
de vista pessoal?
JG: Apesar de ser uma comédia, 
e esta continuar a ser vista como 
uma coisa ligeira e menor, do 
ponto de vista intelectual foi 
interessante. Este tempo diferente 
permitiu-me estar com os atores, 
sem falar do filme, mas a falar do 
filme. O tempo que passávamos 
juntos a conversar, a rir e a contar 
histórias era todo contaminado 
pela energia do filme que 
estávamos a produzir. 

Aliás é fundamental numa 
equipa de rodagem haver um 
bom ambiente e esse bom 
ambiente só é criado através 
duma relação de confiança, de 
relações de proximidade? 
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Mas nada 
substitui um filme 

bom!

JG: Exato, tive muita sorte em 
ter uma equipa absolutamente 
fantástica a trabalhar comigo. Já 
conhecia muitos deles, outros não 
conhecia – eram pessoas muito 
novas em idade, mas com uma 
capacidade de trabalho fantástica. 
E houve sempre 
um bom 
ambiente e 
acho que isso, 
numa comédia, 
é fundamental. 

Mas a resposta não terá 
de passar também por um 
investimento maior em 
marketing e publicidade nos 
filmes (da mesma forma que 

se investe na promoção da 
estreia dum filme norte-
americano ou francês, 
trabalhar também, da mesma 
forma, a promoção dum filme 
português?
JG: Acho que sim. Isso é tão 

importante que os 
americanos já 

perceberam isso, 
apesar de terem 
um mercado 
gigante.  Lembro-

me quando estudei 
cinema, na Universidade 
Moderna (com o António Pedro 
Vasconcelos) em Economia, dum 
professor dizer que quando se 
determinava o orçamento dum 

filme norte-americano: por 
exemplo 100 milhões de euros, 
acrescentava-se no mínimo 
mais 30% em promoção. É 
muito dinheiro! É uma fatia 
muito grande do orçamento que 
é adicionado para a promoção 
do filme. Obviamente que em 
Portugal isso não acontece 
porque o dinheiro, para começar, 
já é curto. E acho que nós ainda 
estamos a aprender enquanto 
publicistas e pessoas do 
marketing como é que podemos 
tirar melhor partido das 
ferramentas que dispomos, nos 
dias de hoje. Nomeadamente as 
redes sociais. Mas nada substitui 
um filme bom! 
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Mas insisto: o problema é que 
os espetadores nem chegam a 
saber que há um filme a estrear! 
JG: Pois não.

A informação nem chega 
às pessoas! É só haver mais 
informação a chegar ao 
espetador e depois as pessoas 
escolhem qual o filme que 
querem ver. Mas isso não me 
parece que esteja a acontecer. 
JG: Concordo. Acho que tem 
de haver um bocado aquilo que 
aconteceu, em certa medida, 
com o teatro. Onde estamos um 
bocadinho mais avançados. A ideia 
que ainda não estreou um filme e 
está para estrear ...

Criar um evento?
JG: Sim. Por exemplo este filme 
é deste realizador, não gosto por 
isso não vou ver. Este outro esteve 
em festivais deve ser bom.

Ou este filme tem atores de 
televisão, por isso não vou ver 
pois deve ser do estilo novela 
de televisão.
JG: Pois, isso então...

Mas são os vários preconceitos, 
e isto está profundamente 
enraizado nas pessoas. 
Falemos do cinema mais de 
arte e ensaio, ou do cinema 
mais comercial, virado para 
uma indústria, estes são os 

lugares-comuns que mais se 
escutam ...
JG: Nós canibalizamos o nosso 
próprio mercado com esses 
preconceitos. As pessoas não 
percebem que duma forma 
ou doutra ficaria toda a gente 
a ganhar! É uma questão de 
habituar as pessoas a ver cinema 
falado em português seja de que 
formato for. Dou o exemplo do 
Brasil e a forma como promoveu 
a sua diversidade musical: lá 
chegou a haver concertos com 
o Roberto Carlos e o Caetano 
Veloso, enquanto em Portugal, 
seria impensável ter o Marco Paulo 
e o Rui Veloso no mesmo palco. 
Jamais quereriam! Um ou outro!
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Susanna Lira recém-chegada 
do Equador, onde foi rodar um 
projeto de tons autobiográficos 
(«Nada Sobre Meu Pai»), tem 
mobilizado os assinantes da 
Globoplay com a 
série «Casão – 
Num Jogo 
Sem Regras». 
Nele, a 
realizadora 
de «Mussum: 
Um Filme do 
Cacildis» (2019) recria os feitos 
de Walter Casagrade Jr. nos 
gramados, sem deixar de lado sua 
coragem ao desafiar a política de 
farda e o problema com as drogas. 
No dia 21 de julho, voltou à esfera 

À frente de uma das mais 
prolíficas grifes de produção 
do audiovisual brasileiro, a 
produtora Modo Operante, 

do Rio de Janeiro, a diretora 
Susanna Lira é uma máquina 

de fazer filmes e séries, 
consagrada mundialmente 

pelo documentário «Torre das 
Donzelas». 

RODRIgO FONSECA

do streaming com «Adriano, 
Imperador», via Paramount +. 
Produzido pela Bananeira Filmes 
(de «Zama» e «O Palhaço»), o 
documentário em três episódios 

revisita a trajetória de vida de 
outra lenda do futebol: 

Adriano Leite 
Ribeiro, craque 
que passou pelo 
Flamengo, Atlético 

Paranaense, 
Corinthians e Roma. 

Susanna vai mostrar os dribles 
geniais do jogador e os momentos 
trágicos e polémicos da carreira 
do atleta, como a morte do pai 
e a investigação policial sobre o 
suposto envolvimento de Adriano 

nunca dei-
xei que um rótulo 

ou uma restrição me 
definissem

ADRIANO, IMPERADOR 
 

SUSANNA LIRA
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com traficantes da favela da Vila 
Cruzeiro, no Rio de Janeiro.

Debruçada hoje no roteiro de 
uma longa-metragem de ficção 
sobre a ex-primeira-dama Maria 
Thereza Goulart, a diretora é 
uma fábrica viva de produção 
no cinema latino-americano, 
com foco na seara documental. 
Laureada com o troféu Redentor 
de Melhor Direção do Festival 
do Rio 2018 por «Torre das 
Donzelas», Susanna Lira é um 
sinónimo raro de “quantidade = 
qualidade” nas telas do Brasil, 
com longas como «Damas do 
Samba» (2013), sempre atenta a 
inquietações femininas.

Qual é a estética do real que 
você acredita estar criando? O 
que alimenta essa estética?
Susanna Lira: Eu tenho tentado 
cada vez mais transgredir a 
estética documental, flertando 
com o imaginário dos personagens 
e, também, refletindo sobre o 
contexto histórico em que estão 
inseridos. O documentário é 
um lugar de experimentação de 
linguagem e tenho me permitido 
ousar com diversos recursos 
estéticos e narrativos. E o que 
alimenta essa estética é o estado 
constante de inquietação artística.

O que norteia um projeto de 
série sobre um atleta como 

Adriano, que simboliza a 
superação e a noção de vida 
em comunidade, a partir das 
vivências dele na Vila Cruzeiro, 
na Penha? Que descobertas 
você já fez?
Susanna Lira: Adriano foi alçado 
à condição de imperador por 
mérito do futebol que apresentava. 
Sua alma está profundamente 
ligada às suas raízes: sua família 
e a Vila Cruzeiro. Nunca se iludiu 
com os milhões de euros que 
ganhava, pois sabia que seu campo 
de afetos era outro. Mais que isso, 
Adriano é imperativo ao se recusar 
a frequentar as colunas sociais 
(algo comum para novos ricos) 
e passar a ter novos “parças”.  
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Adriano sabe que seus grandes 
afetos estão na Vila Cruzeiro e 
é condenado a cada vez que pisa 
naquele lugar que o projetou 
para o mundo. Sua trajetória e 
a repercussão de suas escolhas 
refletem um Brasil complexo, 
racista, colonizado e que segue 
negando a si próprio. Adriano 
reafirma o que há de mais 
brasileiro dentro de si, com todas 
as contradições, dores e delícias. 
Seu império agora está onde ele 
quer e não onde esperavam que 
ele estivesse.
 

Qual é a dimensão de 
dramaturgia que uma vida 

como a de Casagrande te 
oferece?
Susanna Lira: Eu poderia 
fazer várias séries documentais 
e vários filmes de ficção sobre 
o Casão. Ele é um grande 
personagem dos nossos tempos. 
Sua jornada do herói poderia 
estar ao lado dos grandes mitos 
gregos. Rebelde, revolucionário, 
provocador, destemido e ousado: 
faltam adjetivos para essa figura 
tão fascinante que, a meu ver, é 
o grande diferencial do futebol 
brasileiro, seja como jogador 
ou como comentarista. E te 
respondo isso no dia em que 
Casagrande se desvincula da TV 
Globo (onde comentava jogos). A 

emissora perde seu grande trunfo 
para a Copa. A transmissão dos 
jogos perde seu sujeito mais 
humano e mais “emocionado”. 
Tristes tempos em que a postura 
política e a franqueza de um 
comentarista é punida de forma 
tão banal. Eu seguirei tentando 
contar mais sobre ele, e inspirar 
pessoas através da história desse 
menino da Penha que segue 
provocando a todos nós.

Como é que essas duas séries 
recentes sobre homens se 
articulam numa trajetória 
pelos documentários tão 
pautada pelo feminino?
Susanna Lira: Eu nunca deixei 
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que um rótulo ou uma restrição 
me definissem. Meu primeiro 
filme foi sobre o Zé Bonitinho, 
o adorável Jorge Loredo. Depois 
fiz muitos filmes com temáticas 
femininas.  Mas eu sigo me 
desafiando. Eu acordo e penso: 
o que eu ainda não fiz e que 
seria muito fora da minha zona 
de conforto fazer?  E para além 
disso, meu olhar para esses 
dois personagens masculinos é 
extremamente feminino. Não 
busco conversas e nem pautas 
que não se aprofundem. Confesso 
que as entrevistas soavam como 
DRs com esses dois homens, que 
também são duas potências de 
um masculino muito desafiador. 

Acho que em ambas as séries 
é perceptível esse olhar que 
busca sem medo aprofundar, 
confrontar para compreender 
sem querer fazer julgamentos 
rápidos, fáceis e errados.

O que vem seu para o cinema 
ainda em 2022? E em 2023?
Susanna Lira: Em abril, 
estive no Equador, filmando 
o documentário “Nada Sobre 
Meu Pai”. É o meu primeiro 
filme autobiográfico, que 
foi um desafio gigante de 
linguagem, e também me custou 
muito emocionalmente. Deve 
ficar pronto no final do ano. 
Atualmente, estou escrevendo 

com Thiago Luciano e 
Marcio Schoenardie a 
quinta temporada de “Rotas 
do Ódio” pro Globoplay. 
Em setembro vai estrear, 
também no Globoplay, a 
série documental “Jessie & 
Colombo”, sobre dois jovens 
que tentaram sequestrar 
um avião durante a ditadura 
e foram presos por 9 anos. 
Além disso, quero fazer a 
minha primeira longa de 
ficção autoral.  Sigo há meses 
aguardando a Ancine liberar a 
verba. Espero filmar em 2023. 
Tenho trabalhado bastante 
e feliz com as escolhas que 
tenho feito até aqui.

SUSANNA LIRA

 45METROPOLIS AgOSTO 2022



Verão é sinónimo de boas 
séries. Prova disso é este 
especial com sabor a sol 
e mar na METROPOLIS. 

Fique a par das mais 
recentes apostas do 

pequeno ecrã, e continue 
a acompanhar-nos no 
site para não perder 

pitada do mundo 
seriólico. 

SARA QUELHAS

SÉRIES





SLOW HORSES

O mundo da espionagem já não 
é o que foi nos 'bons velhos tem-
pos' da chamada Guerra Fria, 
porém o universo literário conti-
nua a reflectir este mundo glau-
co e sombrio de forma bastante 
surpreendente.
 
Le Carré deixou-nos há pouco 
tempo e o seu velho rival Len 
Deighton não publica nada há 
anos, gozando uma merecida re-
forma. No entanto, a 'spy novel' 
britânica tem um novo herdeiro 
e paladino na pessoa de Mick 
Herron, que em apenas um livro 
conseguiu redefinir as regras 
deste universo tão empolgante 

quanto desolador. O romance já 
tem uma dezena de anos e cha-
ma-se 'Slow Horses', o nome dado 
pelos membros do MI5 a agentes 
que de algum modo falharam na 
sua missão de zelar pela segu-
rança interna do Reino Unido. 
Estes rejeitados do sistema são 
assim exilados para Slough Hou-
se, uma propriedade dos servi-
ços secretos em Londres onde o 
único futuro que podem esperar 
é irem apodrecer lentamente. A 
genialidade de Herron, além de 
criar o mundo sem saída de Slou-
gh House, revelou-se na criação 
do seu responsável, o inenarrá-
vel Jackson Lamb. Lamb é um 

«Slow horses» com Gary 
Oldman é uma estreia 
da Apple TV+ baseada 

no romance homónimo 
de espionagem de Mick 

Herron. A série já foi 
renovada para mais três 

temporadas. 

MANUEL C. COSTA
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REJEITADOS DO SISTEMA
APPLE TV+ 

sobrevivente dos finais da Guer-
ra Fria, em Berlim, um hábil e as-
tuto agente de campo que agora 
dirige um grupo de falhados sem 
destino. Herron descreve Lamb 
como, digamos, um javardo com 
instintos sádicos, um desrespei-
to militante pelas ditas regras, 
péssimos hábitos alimentares e 
de higiene e ainda uma relação 
íntima com o seu whisky. Lamb 
trata toda a gente abaixo de cão, 
a começar pelos seus funcioná-
rios, porém o seu desprezo pela 
natureza humana não admite 
que mais ninguém use a sua gen-
te para fins que não os seus. A in-
triga agora adaptada pela Apple 

TV+, é mais uma narrativa de 
modo sólido e seguro, como só os 
britânicos sabem, apresentando-
-nos uns serviços secretos algo 
disfuncionais, cínicos e esqui-
zóides onde o que conta é vencer 
a todo o custo. E é exactamente 
este espírito que leva uma das 
responsáveis superiores a desen-
cadear uma operação 'false f lag' 
que vai arrastar Lamb e a sua 
gente para uma desenfreada luta 
contra-relógio onde o terrorismo 
nacionalista se cruza com o ra-
cismo e a ambição de operadores 
políticos.
 
Esta primeira série - a segunda 

estreará ainda este ano, é bas-
tante feliz no modo como retra-
ta o mundo sombrio dos espiões, 
revelando uma narrativa onde 
não há lugar para patriotismos e 
o que conta é seguir as Regras de 
Londres: protegerem-se a todo 
custo. Como a produção de pres-
tígio que é 'Slow Horses' conta 
com os habituais excelentes va-
lores de produção e um elenco 
liderado por Kristin Scott-Tho-
mas, Jack Lowden, Olivia Cooke 
e Gary Oldman como Jackson 
Lamb. A série é um absoluto su-
cesso e recomenda-se a toda a 
gente que aprecia intrigas tão in-
teligentes quanto empolgantes. 
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IN MY SKIN

-Bethan Gwyndaff (Gabrielle Cree-
vy) é uma adolescente, aparente-
mente, igual a muitas outras. Algo 
problemática, desde cedo se apre-
senta como uma mentirosa qua-
se “patológica”, que sempre criou 
narrativas alternativas na hora 
de contar a sua história a amigos 
e professores. Com uma mãe bi-
polar, Katrina (Jo Hartley), e um 
pai irresponsável, Dilwyn (Rhodri 
Meilir), Bethan esconde todos es-
ses temas das pessoas mais pró-
ximas, mostrando um lado mais 
“fixe”, ao mesmo tempo que, em 
segredo, tenta resolver todos os 
problemas que sufocam a sua vida 

familiar. Um desafio hercúleo para 
qualquer pessoa e, sobretudo, para 
uma jovem da sua idade.

Esta história é da responsabilida-
de de Kayleigh Llewellyn, também 
premiada com um BAFTA, que já 
tinha mostrado um trabalho bas-
tante competente em séries como 
«Stella» ou «Killing Eve». «In My 
Skin», originalmente da BBC, é 
uma série desconfortável e pro-
vocadora, com um humor ácido e 
um lado psicológico bem trabalha-
do, que conquista a audiência pela 
sua coerência, mas não só. A visão 
sobre a vida complexa de Bethan, 

A série britânica «In 
My Skin» retrata uma 

narrativa coming of age 
de uma adolescente que 
se tenta descobrir nas 
dores do crescimento e 

nas mentiras que conta. 
A série venceu já este ano 

dois Prémios BAFTA.

SARA QUELHAS
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A ADOLESCÊNCIA COMO UTOPIA
FILMIN 

que se desconstrói diariamente 
sobre o olhar atento dos especta-
dores, é um verdadeiro murro no 
estômago.

Entre apostas, gritos de revolta e 
necessidade de pertença, Bethan, 
Travis (James Wilbraham) e Lydia 
(Poppy Lee Friar) são uma jane-
la aberta para a sua geração, com 
todos os seus defeitos e riqueza 
narrativa. A forma como o trio 
se move, ou como a protagonista 
Bethan se dissolve mesmo num 
meio dito seguro, é um dos prin-
cipais elos que move a ação e a 
torna mais clara e transparente 

para quem observa. Além disso, 
outros temas como popularidade, 
sucesso no ensino e processo cria-
tivo, nomeadamente na escrita, 
completam o lado humano da sé-
rie com uma interessante dose de 
drama escolar.

Não obstante, a storyline mais for-
te e divergente da trama é a que 
trata da relação da personagem 
principal com a mãe, claramen-
te perturbada e incompreendida. 
Sem respostas certas ou decisões 
fáceis, «In My Skin» é uma lufada 
de ar fresco entre as estreias dos 
últimos meses.
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HOMICÍDIOS AO DOMICÍLIO

Voltar ao Arconia é como um re-
gresso a casa depois de uma via-
gem feliz. Na estreia de «Homi-
cídios ao Domicílio», a tripla de 
vizinhos improvável que decide 
lançar um podcast sobre a miste-
riosa morte de Tim Kono (Julian 
Cihi) foi um sucesso dentro e fora 
do pequeno ecrã. Só que o perío-
do de bonança não durou muito 
tempo, e despedimo-nos do gru-
po com um cliffhanger entusias-
mante (pelo menos para quem 
vê): vão todos presos depois de 
Mabel (Selena Gomez) ser en-
contrada sobre o corpo de Bunny 
(Jayne Houdyshell), já morta. E, 
para piorar as odds dos prota-

gonistas, Cindy (Tina Fey) está 
prontíssima para dedicar um po-
dcast ao caso e não deixar esca-
par nada.

Embora anunciem que querem 
largar a vida de investigação, 
Charles (Steve Martin), Oliver 
(Martin Short) e Mabel acabam 
por se envolver numa sequela de 
Only Murders in the Building, 
tentando desvendar provas que 
os ilibem de toda e qualquer sus-
peita. Mas a verdade é que o res-
ponsável do crime pode ter mon-
tado a cena do crime perfeita, 
com as provas a cercarem o trio 
e a fazê-lo parecer mais culpado a 

Após uma primeira 
temporada bem 

construída e 
surpreendente q.b., 

«Homicídios ao 
Domicílio» está de 

regresso ao streaming do 
Disney+

SARA QUELHAS
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QUEM MATOU BUNNY?
DISNEY+ 

cada dia que passa. Entre a sorte 
e o azar, a popularidade negativa 
acaba por valer alguns sucessos 
inesperados a Charles, Oliver e 
Mabel, o que abre também a por-
ta a novas storylines.

Além disso, temos Sting de saída 
do prédio; Amy Schumer toma 
o seu lugar e assume o lugar da 
“estrela” da companhia. Quem 
também se junta ao elenco é Cara 
Delevingne, Shirley MacLaine e 
Michael Rapaport (e não só), com 
personagens que invadem a ro-
tina dos protagonistas por dife-
rentes motivos. Fora da sua zona 
de conforto, todos são levados ao 

extremo e revelam novos lados 
da sua personalidade.

Com doses equilibradas de drama, 
tensão e comédia, «Homicídios ao 
Domicílio» é uma série que se vê 
com muita facilidade e cujos mis-
térios vão mantendo a audiência 
agarrada até ao próximo capítulo, 
com dúvidas que vão ficando no 
ar e mudando o que julgávamos 
garantido. Tudo pode acontecer e, 
mesmo as linhas aparentemente 
fechadas desde a T1, podem cau-
sar o caos com relativa facilidade. 
Será que os protagonistas vão ser 
capazes de levar a melhor, ao mes-
mo tempo que Teddy Dimas (Na-

than Lane) pode também estar a 
preparar a sua vingança?

São muitos os segredos guardados 
pelo Arconia, que esconde muito 
mais do que a vista alcança. Segre-
dos para os próprios moradores, 
que se deparam com um labirin-
to de possibilidades e mentiras, 
onde ninguém é inocente à parti-
da. Mas também ninguém é total-
mente culpado. Dinheiro, compe-
tição, traições e o passado do pai 
de Charles: como pode tudo estar 
interligado? Ou será um mero gol-
pe de argumento para manter o 
público menos atento à ação que 
realmente importa?
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LOOT

Molly Novak (Maya Rudolph) tem 
uma vida aparentemente perfeita 
em «Loot», mas tudo cai por ter-
ra quando descobre que o marido, 
John (Adam Scott), a tem traído 
com Hailey (Dylan Gelula), mui-
to mais nova do que ela. Casados 
antes de John Novak fazer fortu-
na no mundo da tecnologia, Molly 
acaba por ter direito a metade da 
riqueza do magnata e dá por si a 
viver uma vida mais luxuosa do 
que nunca com vários milhões 
de dólares prontos a gastar. A má 
impressão deixada por Molly um 
pouco por todo o mundo acaba por 
fazer soar os alarmes de Sofia (MJ 

Rodriguez), a responsável de uma 
fundação humanitária que a per-
sonagem de Maya nem se lembrava 
que tinha.

Inesperadamente, e depois de lar-
gos meses à deriva, Molly encontra 
na fundação uma motivação para 
a sua vida, ainda que não saiba 
muito bem como aplicar toda a sua 
iniciativa. A falta de tato e noções 
básicas de vida em comunidade 
levam a que, de início, a bilioná-
ria caia com facilidade no ridícu-
lo; no entanto, descobre em Sofia 
um apoio importante. Ao mesmo 
tempo, percebe também como 

Recém-divorciada, podre 
de rica e desequilibrada. 
A combinação desastrosa 
é o mote que lança Molly 
Novak (Maya Rudolph) 
no enredo de «Loot» da 

Apple TV+.

SARA QUELHAS
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MAYA RUDOLPH É A ESTRELA DA COMPANHIA 
APPLE TV+ 

estava mergulhada num mun-
do vazio e repleto de futilidades. 

«Loot» tem em Maya Rudolph o 
seu principal trunfo e não tem 
problemas em usá-lo. A narrativa 
gira totalmente à volta da perso-
nagem, que mostra uma grande 
profundidade, com uma boa dose 
de comédia. Querida pelo público e 
pela crítica em geral, a atriz arre-
cadou quatro Emmys nas últimas 
duas cerimónias e continua a sur-
far na onda da sua popularidade 
para virar as atenções para a nova 
aposta da Apple TV+, que conquis-
ta pela sua simplicidade. A série foi 

desenvolvida por Matt Hubbard e 
Alan Yang, os mesmos criadores de 
«Forever», uma das agradáveis sur-
presas da Amazon Prime Video em 
2018, mas que não teve a atenção 
devida.

No elenco destacam-se também 
Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim 
Booster, além de um rol de colegas 
e funcionários estereotipados, ca-
pazes de garantir algumas risadas. 
Além de comédia, «Loot» funciona 
como um interessante comentário 
social, que traz ao de cima o me-
lhor e o pior do mundo das causas 
sociais.
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ALgIERS CONFIDENTIAL

Ralf Eley (Ken Duken) é um 
agente alemão a trabalhar na 
Algéria, que vive um romance 
clandestino com Amel Samraoui 
(Hania Amar), parte integran-
te das autoridades locais. Se só 
esta premissa já seria o suficien-
te para fazer disparar os radares 
de todos os seriólicos, uma vez 
que tem tudo para correr mal… 
e corre. Sobretudo na sequência 
de um traficante de armas ser 
raptado, e cada um ficar de um 
lado diferente do previsível con-
flito internacional. O que será 
mais forte, a relação que mantém 
(ainda que secreta) ou o dever de 
lealdade ao seu país?

Quando há suspeita de corrup-
ção no governo da Algéria (e não 
só), Ralf mostra-se determinado a 
descobrir o que se passa. Algo que, 
naturalmente, não agrada às au-
toridades locais, que acreditam (e 
têm interesse) ser os únicos com 
capacidade e responsabilidade de 
investigar tudo o que aconteceu. 
Isto coloca-o em rota de colisão 
direta com Amel, colocando o es-
pectador perante uma possível 
história trágica de thriller e ro-
mance.

«Algiers Confidential» é uma mi-
nissérie baseada na obra de Oliver 
Bottini, sendo que é clara a sólida 

Em «Algiers 
Confidential» o rapto 
de figuras ligadas ao 
tráfico de armas, na 
Algéria, motiva um 

conflito internacional de 
ramificações íntimas.

SARA QUELHAS
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POLÍTICA, AMOR E TRÁFICO AO SERÃO 
AMC PORTUGAL 

estrutura narrativa – e até lite-
rária – em que assenta a trama. 
Todas as personagens são apre-
sentadas de forma eficaz, pelo 
que, apesar do ritmo acelerado de 
acontecimentos, o espectador tem 
na sua posse as informações es-
senciais relativamente a todos os 
envolvidos. Tanto na Algéria como 
noutros pontos do globo. Um ne-
gócio de tráfico de armas, interes-
ses políticos, jogos de bastidores, 
grupos reacionários e muito mais: 
nenhuma honra está a salvo.

O argumento é direto, mas o seu 
alcance é profundo; revelando, 
progressivamente, a densa teia 

que une todas as personagens. 
Não há pessoas claramente boas 
ou más, nem heróis ou vilões, mas 
antes um conjunto de personagens 
nem sempre transparentes, com 
ligações muito perigosas a grupos, 
espiões ou criminosos.

«Algiers Confidential» é mais uma 
série sóbria e com uma boa dose 
de mistério policial, à imagem do 
que acontecia, por exemplo, com 
«Mirage», também emitida pelo 
AMC Portugal. O elenco conta 
ainda com nomes como Sofiane 
Zermani, Dali Benssalah, Raphael 
Acloque, Martin Brambach e Anna 
Schudt, entre outros.
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WESTWORLD

Enquanto Dolores (Evan Rachel 
Wood) pode ter sido desligada 
para sempre, “Charlotte” (Tessa 
Thompson), uma versão vinga-
tiva de Dolores, mantém a sua 
sede de sangue e sofrimento e, 
para o alcançar, ataca William 
(Ed Harris) e confronta-o com a 
sua própria versão robotizada; 
já Maeve (Thandiwe Newton) e 
Caleb (Aaron Paul) dizem adeus 
lado a lado, prontos para rece-
ber o prometido “novo mundo”, 
sem as amarras do projeto de 
Serac (Vincent Cassel). No en-
tanto, será novo sinal de me-
lhor? A verdade é que nem por 
isso.

Coberto de pó no episódio de 
despedida da T3, Bernard (Jef-
frey Wright) parece ter estado em 
contacto com o Sublime durante 
largos anos, pelo que seria de an-
tecipar um avanço temporal em 
«Westworld». Determinado a sal-
var a Humanidade, Bernard traz 
consigo informações determinan-
tes, que podem ser a chave da vi-
tória contra a revolta dos robôs. 
No entanto, será que voltou tarde 
demais?

Embora dê sinais de ser muito 
simples, tal como acontece nas 
temporadas anteriores, a narrati-
va da season 4 esconde bastantes 

Foram 13 meses sem 
saber o que se seguia 
ao cliffhanger brutal 

da terceira temporada 
de «Westworld». Num 

chorrilho de revelações, 
o espectador foi deixado 
no limbo e sem garantias 

do regresso de um 
conjunto de personagens 
centrais da série da HBO 

Max Portugal.

SARA QUELHAS
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TODOS POR 
TODOS,
E NO FIM
GANHA 

“HALORES”
HBO MAX 

PORTUGAL

segredos, que podem escapar à 
mínima distração. Dolores parece 
inserida numa espécie de «Tru-
man Show», onde se revela ino-
cente em relação à realidade em 
que vive; no seu circuito é inse-
rida uma das atrizes sensação do 
momento, Ariana DeBose, como a 
sua “casamenteira” colega de casa. 
O habitat é estranho para a au-
diência, que não percebe o alcance 
de cada personagem e os contor-
nos exatos em que existe Dolores, 
e sob o controlo de quem ou com 
que propósito. Até a sua forma de 
acordar, um plano tradicional em 
episódios anteriores, antecipa a 
sua presença num novo loop.

Já Caleb aparenta ter encontrado 
finalmente a sua versão de final 
feliz, mas a tranquilidade é aba-
lada pelos fantasmas do seu pas-
sado e por Maeve, que se manteve 
escondida durante vários anos. 
Perante a ameaça de “Charlotte” 
(também conhecida como Halo-
res), “William” e companhia, as 
duas personagens são levadas ao 
extremo e confrontam-se como 
uma promissora nova versão de 
Westworld. Mas, com “Charlot-
te” no comando, o que esconderá 
realmente todo este artifício?

Com um argumento sólido, bem 
estruturado e divertido (por im-

possível que pareça à partida), 
«Westworld» regressa ao seu me-
lhor nível. Diferente, é certo, mas 
com sinais da qualidade que con-
tinua lá. A história revela-se como 
uma teia, presa a diversas áreas 
de ação e com impacto em storyli-
nes variadas, mas que antecipam 
o mesmo centro. A forma como se 
chega lá, a viagem oferecida por 
Jonathan Nolan e Lisa Joy, é real-
mente a melhor parte do caminho. 
As teorias amontoam-se episódio 
após episódios e, por vezes, até o 
público atinge níveis de complexi-
dade maiores que o dos próprios 
autores, o que torna «Westworld» 
um acontecimento dentro e fora 
de cena.

Se pensavam que William seria o 
pior vilão desta história, eis que 
Halores, a cópia dark de Dolores, 
vem desafiar esse conceito. De-
terminada a vingar-se de todas 
as pessoas e a fazer-lhes o mesmo 
que fizeram com os hosts, a perso-
nagem de Tessa Thompson apre-
senta-se mais obstinada do que 
nunca e sem limites para o que é 
capaz de fazer para atingir o seu 
derradeiro fim. Futurista, apoca-
líptica e distópica, «Westworld» 
tem mais camadas do que nunca, 
mesmo que à partida pareça ter 
uma narrativa mais linear. É tudo 
um truque de magia, mas será que 
prestámos atenção suficiente para 
o desmascarar?
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Nesta edição apresentamos mais 
quatro interessantes propostas que 
não estrearam nas salas nacionais. 
Embarcar nesta secção da revis-
ta METROPOLIS tem sido uma 
aventura nos últimos tempos com 
inúmeras surpresas e uma mão 
cheia de bons documentários que 
infelizmente nunca estreariam em 
Portugal numa sala de cinema mas 
encontraram nos canais TVCine um 
lugar onde podem florescer e ga-
nhar o seu público.  

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE





INÉDITOS TV CINE

«Partidas» [no original «Then Came You»], de Peter 
Hutchings, é um filme inédito de 2018 que estreia 
em exclusivo em Portugal através dos canais 
TVCine. «Partidas» é um melodrama ligeiro com 
contornos românticos e um elenco com três actores 
que deixaram a sua marca nas séries de televisão: 
Asa Butterfield («Sex Education»), Maisie Williams 
(«A Guerra dos Tronos») e Nina Dobrev («Diários 
do Vampiro»). Maisie Williams rouba as luzes da 
ribalta, tem uma grande prestação ao interpretar 
Skye uma jovem que tem um cancro terminal. Skye 
tenta despedir-se dos seus últimos dias na Terra com 
um sorriso nos lábios enquanto tenta despachar os 
últimos desejos e de forma inesperada encontra um 
amigo. Calvin (Asa Butterfield) é um jovem de 19 
anos que é um hipocondríaco que pensa que tem um 

cancro apesar de todos os indicadores demonstrarem 
que está pleno de saúde. Para desmistificar a sua 
falsa doença ele começa a frequentar um grupo de 
apoio a pacientes com cancro onde se cruza com 
Skye e estabelece uma amizade com a jovem com uns 
parafusos a menos. O terceiro vértice deste filme é 
Izzy, uma hospedeira que se cruza com Calvin no 
aeroporto onde este trabalha como arrumador e 
estabelece um improvável interesse amoroso. Embora 
o filme não traga novas ideias sobre o tema da morte 
na adolescência, «Partidas» enfatiza a importância do 
humor face à tragédia e o aproveitamento da vida ao 
máximo, mesmo quando se está entre a espada e a 
parede. A interpretação de Maisie Williams com a sua 
energia contagiante vale o filme. 
JORgE PINTO

PARTIDAS
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QUANT

«Quant» é um documentário realizado por Sadie 
Frost sobre um ícone da moda no século XX. Mary 
Quant foi responsável por uma revolução na moda 
no pós-Guerra. Até então, os designers franceses 
dominavam a Alta-Costura, mas a designer britâ-
nica, com a ajuda do marido e de um amigo (que se 
tornou o financiador), começou a quebrar as regras 
num rico período de mudança.

Nos anos 1960 havia um sentido de liberdade e 
inovação, as mulheres queriam sentir-se bem, se-
rem bonitas e sentirem-se confortáveis. Uma nova 
geração cresceu com um look que refletisse uma era 
moderna, e Mary Quant começou a improvisar, a 
criar roupas curtas e sapatos rasos em que as mu-
lheres se podiam mexer na combinação da mini-

-saia e das collants, numa junção de cores que foi 
estabelecendo uma tendência. Nessa época surgem 
os Beatles e os Rolling Stones, no período também 
conhecido em Inglaterra como o Youthquake. As 
roupas de Mary Quant eram um sinal de emanci-
pação e a criação de um look global.

O filme centra-se em mil e uma imagens de arqui-
vo e entrevistas com personalidades da era e fami-
liares da estilista.

O trabalho de corte, costura e montagem da reali-
zadora Sadie Frost criou um filme muito estiliza-
do, com ritmo, detalhes históricos e uma narrativa 
plena de admiração por Mary Quant e o seu génio. 
JORgE PINTO

©
 M

Q
D

 F
IL

M
 L

T
D

 2
0

2
1

 63METROPOLIS AgOSTO 2022



INÉDITOS TV CINE

«Sabaya» é um documentário aterrador sobre o 
resgate de mulheres e crianças cativas do Daesh. As 
mulheres retratadas neste filme eram originárias de 
uma minoria étnica curda (as Yazidis), oriundas da 
província de Sinjar, no norte do Iraque. Quando o 
Daesh estava imparável no Iraque, arrasou cidades, 
aniquilou milhares de homens e escravizou as 
mulheres e as suas filhas. As mulheres capturadas 
eram intituladas de Sabaya pelo Daesh, eram forçadas 
a converterem-se à religião islâmica e tornavam-se 
escravas dos combatentes do exército islâmico.

O filme desenrola-se num campo de refugiados na Síria, 
no Al-Hol, onde se encontravam 75 mil refugiados 
que eram apoiantes do Daesh. No Al-Hol também se 
encontravam as Sabaya: cerca 2000 mulheres Yazidis 
raptadas e mantidas cativas por mulheres mais velhas 
e fieis à causa do Daesh. O documentário é um jogo 
do gato e do rato num labirinto de um campo de 

refugiados. Seguimos um heroico grupo de voluntários 
curdos liderados pelos heróis desta história: Mahmud 
e Ziyad e um conjunto de mulheres infiltradas no 
campo. Eles arriscam a sua integridade física e 
procuram desesperadamente o paradeiro das mulheres 
desaparecidas. O espectador segue as missões de 
resgate em tempo real de mulheres, jovens e crianças, 
com os relatos perturbadores na primeira pessoa 
sobre a crueldade do Daesh. O grupo de voluntários 
conseguiu resgatar duzentas das duas mil mulheres 
que estavam aprisionadas no campo de Al-Hol. A 
realização deixa para a audiência a percepção dos 
factos, a coragem da investigação e das consequências 
destas atrocidades nas mulheres e crianças resgatadas. 
O documentário tem um visual cru que espelha o caos 
no terreno e aquela sensação de atordoamento perante 
a realidade. «Sabaya» é uma obra que permite ver – é 
inconcebível entender – a insanidade (em nome da 
religião) do Daesh em pleno século XXI. JORgE PINTO

SABAYA 
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SOUTH OF HEAVEN 
«South of Heaven» contou com a realização do israe-
lita Aharon Keshales, que co-dirigiu com o seu habi-
tual cúmplice, Navot Papushado, o interessantíssimo 
«Big Bad Wolves» (2013). Navot Papushado realizou em 
2021 o exuberante «Gunpowder Milkshake» e co-assi-
nou este argumento. O enredo tem um casal pacato 
no centro da trama que é forçado a mostrar os dentes 
quando o seu pedaço de céu está prestes a ser retira-
do pelo mal e a violência. É um daqueles casos onde o 
amor se paga com amor... 

«South of Heaven» começa de mansinho, em jeito de 
drama assolapado. Jimmy sai da cadeia para concreti-
zar os sonhos de Annie, a namorada que tem cancro 
terminal e deseja ser feliz no seu último ano de vida. 
O que parecia ser um argumento de Bollywood trans-
forma-se numa trama saída de «Fargo», onde um azar 
nunca vem só. O último actor que esperaria como pro-
tagonista de uma trama pulp seria o comediante Jason 

Sudeikis, que sai ileso deste filme e demonstra o seu 
talento noutro registo. Ao seu lado esteve Evangeline 
Lilly, a actriz que despontou em «Lost» mas demorou 
a ganhar uma segunda vida que chegou com o univer-
so Marvel no papel de Wasp. Evangeline Lilly tem um 
desempenho que encarna a ironia da situação da per-
sonagem, Annie, que com os dias contados já não quer 
nada da sorte madrasta. O filme ainda conta com duas 
performances curiosas de Mike Colter («Evil» e «Luke 
Cage») como um frio e calculista senhor do crime local 
que procura meio milhão de dólares e Shea Whigham, 
que deu nas vistas em «Boardwalk Empire». Este in-
terpreta um seboso agente condicional que chantageia 
Jimmy para que cometa um crime. Todos os cami-
nhos vão dar a Jimmy, o problema de tudo e todos é 
ter um homem desesperado que está prestes a perder 
o amor da sua vida. Annie é o seu bem mais valioso 
e nada se irá interpor no caminho da sua felicidade. 
JORgE PINTO
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Férias são sinónimo de maratonas; no sofá a ver 
séries, pois claro. Longe de se tratar de uma silly 

season, o mês de agosto traz um leque interessante 
de novas séries, com destaque para uma das estreias 
mais aguardadas dos últimos anos: o primeiro spin-

off de «A Guerra dos Tronos». Veja as escolhas da 
METROPOLIS e comece a preparar o calendário das 

festas… seriólicas.   
SARA QUELHAS

ZAPPINg



O QUE ESTÁ A DAR NA TV



A LEAgUE OF THEIR OWN 
AMAZON PRIME VIDEO 

FIVE DAYS AT MEMORIAL 
APPLE TV+ 

Abbi Jacobson e Will Graham são as mentes por 
detrás da adaptação de «A League of Their Own» 
a série, no Amazon Prime Video. Depois do filme 
com o mesmo nome de 1992, a nova trama repensa 
a história original, apresenta novas personagens, 
e arranca com a formação da liga feminina em 
1943. A narrativa tem por base os jogos, lesões e 
revolução feminina nos Estados Unidos em mudança. 
Entre o elenco destacam-se nomes como Chanté 
Adams, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez e Kelly 
McCormack.

Uma minissérie – baseada num livro – exigente 
e emocionante, à medida de quem gosta de 
séries focadas nos cuidados de saúde em 
situações limite. Os médicos e enfermeiros 
de um hospital de Nova Orleães esforçam-se 
para tratarem pacientes graves na sequência 
do Furacão Katrina, apesar de a unidade se 
encontrar sem eletricidade durante cinco 
dias. O principal destaque no elenco vai para 
Vera Farmiga, Adepero Oduye, Cherry Jones e 
Michael Gaston.
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PISTOL 
DISNEY+ 

HOUSE OF THE DRAgON
HBO MAX

Envolta em grande curiosidade, a série que em 
breve chega ao Disney+ recupera os “bastidores” 
dos lendários Sex Pistols, pela visão da obra 
publicada pelo guitarrista Steve Jones. Um 
dos rostos mais notáveis da revolução “punk” 
a partir do Reino Unido, os Sex Pistols são 
reimaginados pela lente de Danny Boyle, numa 
interessante história de “zero a herói” em seis 
episódios. Entre o cast evidenciam-se Toby 
Wallace, Anson Boon, Talulah Riley e Maisie 
Williams, entre outros.

Será o regresso do hype em torno da saga literária 
de George R.R. Martin? Três anos depois do final 
de «A Guerra dos Tronos», estreia na HBO Max 
a primeira prequela da história original, «House 
of the Dragon». Naquela que se espera como a 
primeira de muitas apostas em torno do sucesso 
do streaming, uma das principais curiosidades 
prende-se com ver Portugal na tela, já que parte 
da trama foi gravada em Monsanto. A série tem 
por base a Casa Targaryen, 200 anos antes dos 
acontecimentos da série-mãe.
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ALCARRÀS

TÍTULO ORIGINAL

Alcarràs
REALIZAÇÃO

Carla Simón
ELENCO

Jordi Pujol Dolcet 
Anna Otin 
Ainet Jounou  
ORIGEM

Espanha
DURAÇÃO

120 min.
ANO

2022
 

Quando Carla Simón venceu o Urso de Ouro por 
«Alcarràs», na última edição da Berlinale, foi como que 
uma confirmação de expectativas: a catalã que nos 
deu «Verão 1993» (2017), uma bela longa-metragem 
de estreia, vencedora do prémio de melhor primeira 
obra, também no Festival de Berlim, não era apenas 
uma promessa lançada ao ar. A marca da cineasta-
revelação já lá estava. Na verdade, quase tudo o que 
se vê no novo filme, de alguma maneira, foi semeado 
em «Verão 1993», título autobiográfico que apresenta 
uma sensibilidade particular para o retrato da infância 
e uma busca pelos “pedaços de vida” que tornam o 
cinema uma arte de empatia. É, aliás, isso que parece 
sustentar o olhar de Simón sobre a ruralidade na região 
da Catalunha: um fascínio pelo mundo das crianças, o 
modo como constroem as suas ficções, e os momentos 
que definem algo da nossa existência.
Nesse sentido, «Alcarràs» surge como um 
prolongamento natural do universo do filme anterior, 
que mostrava uma menina de seis anos, órfã, vinda 
de Barcelona, a adaptar-se ao seu novo núcleo 
familiar. Agora, por sua vez, o retrato abrange todas 
as gerações de uma família de agricultores que vê o 
verão ameaçado pela notícia de que este será o ano 
da derradeira colheita no seu pomar. O que acontece 
é que a exploração daquelas terras, assente num 

contrato de honra (nunca escrito ou assinado) entre o 
falecido dono e o avô da família que agora toma conta 
da propriedade, está prestes a ser interrompida pelo 
proprietário legítimo (aos olhos da lei), que planeia 
instalar painéis solares no terreno depois dessa última 
colheita de pêssegos.
A câmara de Simón vai então fixar-se no modo como 
cada membro da família lida com o inevitável. Desde 
as crianças, que fazem das brincadeiras o seu oxigénio 
diário, ignorando o que se passa no entorno, ao velho 
patriarca que, silenciosamente, carrega a mágoa de 
não ter prevenido, muitos anos antes, a situação do 
momento. Há também o drama do filho agricultor, que 
sente na pele o desmoronar de uma vida arduamente 
construída, e os adolescentes, que tentam centrar-
se nos seus mundos, mas não conseguem ignorar o 
pragmatismo angustiante dos adultos.
Com esta complexa matéria humana, Simón faz 
uma crónica, entre o idílio e a melancolia, sobre a 
intimidade geracional. Veja-se, numa das cenas mais 
comoventes de «Alcarràs», (que ecoa outra de «Verão 
1993»), o avô, numa refeição solitária, a cantar uma 
canção antiga acompanhado pela neta mais pequenina, 
ao colo. É a delicadeza e honestidade de pedaços de 
vida como este que torna especialíssimo o gesto de 
Carla Simón. INÊS N. LOURENÇO
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CREPÚSCULO

TÍTULO ORIGINAL

Sundown
REALIZAÇÃO

Michel Franco
ELENCO

Tim Roth 
Charlotte Gainsbourg  
Iazua Larios  
ORIGEM

França/México/Suécia
DURAÇÃO

82 min.
ANO

2021
 

A morte é a instituição mais democrática que existe. 
Não importa a idade, género, etnia ou posição social: 
todos temos garantida a morte. Mas, ainda assim, 
há quem se mate a trabalhar e quem espere sentado 
à beira-mar pelo derradeiro pôr-do-sol. Neil Bennett 
(Tim Roth), o protagonista de «Crepúsculo», está 
evidentemente entre os segundos – ou não fosse 
este um filme de Michel Franco. Uma vez mais, com 
o pretexto de querer mostrar o fosso entre a riqueza 
abjecta e a pobreza abjecta, Franco não resiste à 
combinação vencedora de uma estética telenovelesca 
com traços de surrealismo para inglês ver e um twist 
à mistura. 

De férias em Acapulco, a família Bennett passeia-
se em iates de luxo, cora ao sol as peles brancas 
em piscinas infinitas e aproveita as habilidades 
e idiossincrasias dos “locais” para momentos de 
recreio. De repente, entre massagens e margueritas, 
um telefonema vem pôr um fim abrupto a tudo isto. 
Em Londres, a matriarca parece que está presa à vida 
por um fio. É preciso voltar. Mas enquanto os outros 
choram a caminho do aeroporto, Neil permanece 
apático, quase indiferente. Na hora de embarcar, 
finge que não encontra o passaporte e fica em terra. 
A promessa é de buscar o passaporte e seguir no 
próximo voo, mas isso nunca acontece.

Passam-se semanas. Às tantas, Neil já nem se dá 
ao trabalho de inventar desculpas e deixa mesmo 
de atender o telefone. Sentado numa cadeira de 
plástico no meio de uma praia pública apinhada de 
gente, passa os dias a beber cerveja sozinho ou na 
companhia de uma mulher mais jovem por quem 
se deixa vagamente seduzir. Será um cretino? Um 
cínico? Um idiota a passar por uma crise de meia-
idade? Quando confrontado com as suas acções 
(ou inacções) recusa qualquer explicação, limita-se 
a encolher os ombros. A ameaça de ser excluído da 
herança multimilionária a que teria direito não o 
inquieta nem um pouco. O que é que ele quer? Nada? 
Quais serão as consequências de não se querer nada?

A belíssima interpretação de Tim Roth é traída por 
um argumento frouxo, que não se sustenta senão por 
meio de muletas e estratagemas mofentos. Franco 
parece convencido de que é precisa uma lição, mas 
nem todos os espectadores são meninos de escola. 
Um pouco mais de coragem não seria mau, mas 
talvez não chegasse para salvar o filme.
CATARINA MAIA 
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PERSUASÃO

TÍTULO ORIGINAL

Persuasion
REALIZAÇÃO

Carrie Cracknell
ELENCO

Dakota Johnson  
Richard E. Grant 
Henry Golding  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

107 min.
ANO

2022
 

O problema de «Persuasão» (2022), o novo filme de 
Dakota Johnson, começa logo no poster, onde se 
pode ler algo como “baseado na história de amor 
intemporal de Jane Austen”. Pronto, está tudo 
estragado a partir daqui: criam-se expetativas, 
há termos de comparação (tanto literários como 
cinematográficos) e a exigência é muito maior do que 
aquela que seria esperada de uma qualquer rom-com. 
A primeira grande oportunidade da realizadora 
Carrie Cracknell – que até teve o oscarizado Ron 
Bass a coescrever o argumento adaptado – não será, 
possivelmente, memorável.
Vamos à história. Oito anos depois de ter sido 
“persuadida” a desistir do seu amor por Wentworth 
(Cosmo Jarvis) – por este ser de origem humilde –, e 
aparentemente condenada a uma vida de infelicidade 
e solidão, Anne (Dakota) volta a encontrá-lo. 
Wentworth é agora um capitão bem-sucedido, rico, e 
com outro respeito por parte dos locais. Ainda assim, 
por teimosia mútua, os dois tratam-se praticamente 
como estranhos e, a espaços, inimigos; e tudo piora 
quando ele desperta o interesse amoroso de uma 
amiga de Anne.
Desde cedo percebemos que não foi apenas a relação 
com a obra original, de Austen, que mudou: Anne 
encara diretamente a câmara, partilha desabafos e 

vai soltando um conjunto de lugares-comuns sobre a 
sua situação familiar e amorosa. O narrador ganha 
voz, mas também expressão, ao quebrar a barreira 
que o separa do espectador, puxando a audiência 
para perto da ação. No entanto, este truque de estilo 
funciona sobretudo como uma distração, ao quebrar 
o ritmo em momentos importantes da narrativa, ou 
ao mostrar uma Anne mais focada no conceito do que 
naquilo que este verdadeiramente representa.
Não fossem as amarras a Austen e poderíamos 
apresentar «Persuasão» (2022) como mais uma 
comédia romântica de verão, para ver sem 
expetativas, apenas esperando alguma intriga e 
divertimento. Mas é o próprio filme que se coloca 
em lugar arriscado, ao propor-se a reinventar 
algo que nem sequer tem a capacidade de replicar 
superficialmente (por exemplo, são referidas coisas 
que só seriam criadas 100 anos depois). Poderia, 
talvez, ter sido indicada a obra somente como 
inspiração, ainda que para isso tivesse de abdicar do 
jeito que isso dá em termos de marketing.
Como sabemos, é uma faca de dois gumes. Se deu 
jeito na hora de promover a longa-metragem, também 
torna o seu castigo mais pesado quando falamos, ou 
escrevemos, sobre ela. SARA QUELHAS
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BULLET TRAIN: 
COMBOIO BALA

TÍTULO ORIGINAL

Bullet Train
REALIZAÇÃO

David Leitch
ELENCO

Brad Pitt 
Brian Tyree Henry 
Aaron Taylor-Johnson  
ORIGEM

Japão/EUA
DURAÇÃO

126 min.
ANO

2022
 

«Bullet Train: Comboio Bala» é um filme delirante 
com doses absurdas de acção, Brad Pitt e David 
Leitch. O resultado final é explosivo, uma fita cheia 
de ritmo, humor, diálogos e stunts mirabolantes. Não 
percam este comboio!

Os espectadores com mais bagagem vão notar no 
filme semelhanças com outros registos do género. 
É perfeitamente normal no mundo do cinema 
encontrarmos lugares-comuns, diria, na maioria dos 
filmes – o próprio Tarantino é acusado de reinventar 
géneros. Ao longo da sua carreira como realizador, 
David Leitch habituou-nos a um discurso próprio de 
autor, dentro de um género específico, no modo como 
conduz a palavra e a acção. A partir de «Deadpool 2», 
David Leitch também introduziu o humor aliado a 
uma acção mais hardcore, se preferirem, explícita, mas 

sempre com o intuito de entreter. Os seus primeiros 
dois filmes, «John Wick» (feito a meias com Chad 
Stahelski) e «Atomic Blonde - Agente Especial», 
com a sua torrente de acção estilizada e girl power 
de Charlize Theron, foram casos para serem levados 
mais a sério na dinâmica dramática da trama e dos 
seus personagens. Em «Bullet Train: Comboio Bala» 
acontece o oposto dramático, a palavra de ordem é 
a diversão na conjugação de vários elementos que 
marcaram a carreira de David Leitch como realizador 
e especialista de stunts. O filme possui uma energia 
contagiante na forma como expõe a narrativa com 
acção em tempo real e flashbacks que contextualizam 
os personagens e as situações onde eles se encontram. 
E ninguém se perde nesta viagem de sentido único 
rumo ao entretenimento. O génio artístico é de tal 
forma inventivo que até mesmo uma garrafa de água 
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tem direito a flashback narrativo! Este dispositivo 
permitiu ao filme ser rápido e ágil em todas as 
curvas e contracurvas do seu percurso narrativo. A 
história é aparentemente simples, mas o argumento 
Zak Olkewicz (baseado no livro de Kôtarô Isaka) e a 
acção frenética de David Leitch tornaram a viagem 
ainda mais deliciosa com vários twists à mistura. 
Os personagens são um grupo genial de cromos de 
primeira água e com pancadas para todos os gostos! 
Brad Pitt lidera um ensemble muito bem escolhido e o 
actor vai conectar todas as peças soltas e fá-lo de uma 
forma natural e convincente num registo que estamos 
pouco habituados a vê-lo. Joaninha (Brad Pitt) é 
um especialista em golpes e roubos que também é 
o homem mais azarado do mundo. Joaninha tem 
como missão recuperar uma pasta com dinheiro 
no interior de um comboio bala… o problema é que 

ele descobre que no comboio seguem também uma 
catrefada de assassinos e psicopatas com diferentes 
propósitos. E todos se vão cruzar com o nosso “herói” 
que gostava de resolver tudo através do diálogo, 
mas o destino é normalmente mais forte do que a 
vontade… As sequências de acção com Brad Pitt são 
dignas do melhor de Buster Keaton e sobretudo dos 
malabarismos de Jackie Chan. A violência é como um 
artifício visual que pende sempre mais para o riso 
do que propriamente a intenção do choque frontal 
com o espectador. A sequência final é totalmente 
over the top, mas por essa altura o comboio já está 
completamente desgovernado e apenas nos deixamos 
ir na pura insanidade do momento. Ninguém irá ao 
engano para este filme e ninguém sairá defraudado. 
Vale a pena saltar a bordo de «Bullet Train: Comboio 
Bala», um must do Verão 2022! JORgE PINTO
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MEN

TÍTULO ORIGINAL

Men
REALIZAÇÃO

Alex Garland
ELENCO

Jessie Buckley  
Rory Kinnear  
Paapa Essiedu  
ORIGEM

Reino Unido/EUA
DURAÇÃO

100 min.
ANO

2022
 

Rodado em plena pandemia, no ano passado, 
«Men» assinala o regresso de Alex Garland à 
realização, quando ainda está bem fresca a 
distopia de «Ex -Machina» (2014) com Alicia 
Vikander. Agora a protagonista é a atriz do 
momento, Jessie Buckley, registo surpreendente 
em «A Filha Perdida» (2021). O resultado é um 
registo entre o terror e o drama psicológico 
focado na condição da mulher num mundo 
predominantemente masculino e profundamente 
“tóxico”, escrito e realizado por Alex Garland. 
 
A linha narrativa é simples: Harper é uma 
mulher marcada pela perda e pelo trauma recente 
do suicídio do marido e parte para o interior 
britânico, para uma casa de campo, em busca 
de apaziguar a dor e curar as feridas interiores. 
O cenário, aparentemente tranquilo e idílico, é 

enganador. Recebida pelo excêntrico proprietário 
da imponente casa, Geoffrey, personagem 
interpretada pelo experiente ator britânico Rory 
Kinnear, Harper é uma mulher isolada numa 
enorme propriedade, longe de tudo, rodeada de 
figuras estranhas, todas elas homens e nada 
simpáticos com a sua situação.
 
A atmosfera de mistério vai crescendo à medida 
que a nossa protagonista se aventura para lá 
das quatro paredes da casa onde se instalou. A 
montagem paralela alterna entre as situações que 
Harper vai enfrentando na pequena localidade 
e as reminiscências das últimas horas no dia da 
morte do marido, pesadelo com o qual tem de 
lidar, de forma permanente. Primeiro, o homem 
nu, aparentemente desprovido de razão, que a 
persegue até à casa alugada e que deixa em estado 
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de choque e vai ser detonador de um turbilhão 
de emoções descontroladas. É o início duma 
série de encontros com os homens da aldeia: o 
rol de personagens bizarras desfila e confronta 
Harper com a sua “culpa” na morte do marido, 
pois é acusada de ser a responsável desse trágico 
desfecho. Todos estes homens da aldeia – o pároco, 
o polícia ou o anão – constituem uma espécie de 
coro julgador que decide condenar a jovem mulher. 
Todos homens. Todos carregados de preconceitos 
sobre a condição da mulher e os deveres conjugais 
que a acusam de não ter cumprido. 
 
A composição intensa de Jessie Buckley é um dos 
trunfos de «Men», a sua personagem é desafiada a 
situações de tensão e perigo capazes de convencer 
o espetador mais cético da sua condição, só e 
perdida, numa pequena povoação rodeada apenas 

de homens que já decretaram a sua pena. Harper 
e a sua capacidade de luta e sacrifício para escapar 
da sentença de morte que lhe querem impor 
é uma das marcas fortes do filme. Ao mesmo 
tempo, é decisivo destacar a presença forte de 
Rory Kinnear, ator multifacetado, contraponto da 
protagonista, num registo exuberante e complexo 
de proprietário da casa de campo, no interior 
britânico.  
 
Á frente de tudo isto, Alex Garland é o 
maestro deste retrato implacável da sociedade 
contemporânea, camuflado de filme de terror 
e suspense, numa construção inteligente e com 
um ritmo aterrorizador, servido por um elenco 
curto, mas eficaz, e por uma produção assinalável. 
Definitivamente, um filme a ver numa sala perto 
de si. SÉRgIO ALVES
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THE gRAY MAN 

TÍTULO ORIGINAL

The Gray Man
REALIZAÇÃO

Anthony Russo, Joe Russo
ELENCO

Ryan Gosling  
Chris Evans  
Ana de Armas  
ORIGEM

República Checa/EUA
DURAÇÃO

122 min.
ANO

2022
 

Ian Fleming tem muito que explicar. Sim, o pai do 
agente menos secreto da história da espionagem, real 
ou ficcional, criou em 1953 o célebre 007, que trazido 
com sucesso ao cinema em 1962, viria a influenciar 
não só toda uma indústria e moda mas também a 
lançar uma larga sombra sobre todo um género de 
literatura popular.

Na verdade, apesar do verniz civilizacional que o 
cinema lhe emprestou, Bond é de facto apenas um 
assassino de élite que salvaguarda os interesses de 
sua majestade.

O que nos traz a este «The Gray Man», uma realização 
dos manos Russo, fresquinhos do seu mega-sucesso no 
universo Marvel, que aqui iniciam um franchise de sucesso, 
que decerto deixará felizes os accionistas da Netflix.
Na base do filme está uma série de thrillers de 
espionagem e acção escritos por Mark Greaney, que 

giram em torno de Court Gentry, um ex-agente de 
operações especiais da CIA, que se viria a tornar 
o mais hábil e eficaz operacional na eterna guerra 
secreta dos EUA contra os seus inimigos.

Neste primeiro filme Gentry ainda não é o 
temido Gray Man, é apenas um assassino membro 
de um braço secreto da CIA, conhecido por 
Sierra. Gentry é Sierra Six e a dado momento 
é encarregado de eliminar um alvo e recuperar 
um item precioso para as chefias da CIA. No 
decurso da missão Gentry acaba por atingir o 
seu objectivo, mas descobre que o seu alvo era 
também membro da Sierra e que o precioso item 
contém informação preciosa para o novo chefe de 
operações clandestinas da CIA. Ao não entregar 
imediatamente a dita informação cifrada Gentry 
torna-se um alvo não só para a CIA como para 
um largo grupo de mercenários, capazes de tudo 
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para eliminarem Sierra Six. E aqui entra em jogo, 
Lloyd Hansen, um psicopata homicida, rejeitado 
pela agência, mas contratado para missões de alto 
risco.

Viajando um pouco por todo o mundo – à la 007, 
Gentry vai sobrevivendo a custo aos atentados à 
sua vida, que se tornam mais viscerais quando 
Hansen rapta o mentor de Gentry e a sua sobrinha. 

Até aqui nada de novo, o périplo planetário, os 
muitos meios de transporte, a incrível dose de 
violência gráfica, já vimos muitas vezes com 
efeitos mais ou menos gratificantes mas em nada 
originais.

Os irmãos Russo emprestam à narrativa ímpeto, 
dinamismo e muito fogo de artifício, porém o 
filme nunca transcendem as suas raízes pot-boiler, 

apesar de contar com um elenco de estrelas. Ryan 
Gosling é o protagonista sólido e imperturbável, 
mas é Chris Evans que tira a barriga de misérias 
criando um vilão tão hilariante quanto sádico. 
Como elemento decorativo temos uma sedutora 
e mortífera Ana de Armas que decerto voltará na 
inevitável sequela.

Os patrões da Netflix ficaram tão contentes com o 
resultado final que já encomendaram uma sequela 
e um spinoff. 
 
Para concluir digamos que «The Gray Man» não 
traz nada de exactamente novo ou excitante, mas 
cumpre os objectivos resultando uma fita por 
vezes empolgante e onde se vê bem no écran os 
200 milhões de dólares do seu orçamento. Volta 
Bourne, estás perdoado!
MANUEL C. COSTA
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DC LIgA DOS 
SUPER-PETS

TÍTULO ORIGINAL

DC League of Super-Pets
REALIZAÇÃO

Jared Stern 
Sam Levine
ELENCO

Dwayne Johnson 
Kevin Hart 
Kate McKinnon  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

106 min.
ANO

2022
 

Em paralelo às narrativas que cria em live action, 
indo da Trilogia Batman de Christopher Nolan a 
«Joker» (2019), de Todd Phillips, a DC Comics se 
delicia com sua parceria com a Warner Bros. para 
investir numa linha muito particular de filmes de 
animação. Alguns são para adultos, como é o caso 
da curta «DC Showcase: Sgt. Rock», e outros, para 
crianças, como é o caso de «DC Liga dos Super-
Pets», incursão zoológica ao universo dos animais 
de estimação da editora americana de banda 
desenhada que disputa a hegemonia do pop com 
Marvel.

Calcada na relação de afeto que se estabelece entre 
bichos e humanos (mesmo os supers), a aventura 
animada dirigida por Jared Stern e Sam Levine 
investe na adrenalina ao acompanhar os perigos do 
supercão Krypto frente ao uso de uma pedra vinda 
do espaço, a kryptonite dourada, que dá poderes às 
mais inusitadas criaturas.

Porquinhos de Índia se tornam desafios dignos 
de monstruosidade em uma narrativa tensa, em 
que a Liga da Justiça é capturada em celas de 
energia numa prisão da qual só a força do Homem 
de Aço dá conta. Mas este está fraco, por conta 
do envenenamento radioativo da kryptonite, 
restando-lhe apenas esperar por ajuda. É quando 
Krypto ganha a amizade de um grupo de bichinhos 
que acabam de se empoderar. Ace é o mais bem 
construído desses personagens animais: um cão 
que foi abandonado na infância.

O que acompanhamos em «DC Liga dos Super-
Pets» é o empenho de Ace, Krypto e sua turma de 
zoo a lutar contra o Mal (leia-se Lex Luthor) em 
situações divertidas, mas pouco criativas, num 
argumento repetitivo. A direção de arte, de um 
colorido sofisticado, é o que arremata este conto 
sobre a habilidade regenerativa da amizade.
RODRIgO FONSECA
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THOR: AMOR E 
TROVÃO

TÍTULO ORIGINAL

Thor: Love and Thunder
REALIZAÇÃO

Taika Waititi
ELENCO

Chris Hemsworth 
Natalie Portman 
Christian Bale  
ORIGEM

Austrália/EUA
DURAÇÃO

118 min.
ANO

2022
 

Muita cor, algum humor à mistura e uma nova 
poderosa heroína fazem de «Thor: Amor e Trovão» 
uma nova paragem obrigatória para os fãs do já 
vasto Universo Cinematográfico Marvel (UCM). 
Na história, Thor partilha aventuras com os 
Guardiões da Galáxia quando é obrigado a regressar 
verdadeiramente à ação devido ao aparecimento de 
Gorr, um perigoso e letal assassino de deuses. Só que 
agora Thor não é o único com poderes para manipular 
trovões. Eis que nasce uma nova heroína, a Poderosa 
Thor, quando Jane Foster, a antiga namorada do 
herói, se torna digna de empunhar o martelo Mjölnir. 
Trata-se de um reencontro romântico que marca a 
linha narrativa da obra.
 
Thor será. porventura, o personagem com o arco 
narrativo mais complexo da saga Marvel e não é de 

admirar que seja o primeiro a ter direito a quatro 
filmes a solo. Começou por ser uma divindade quase 
inatingível, enfrentou dilemas pessoais e familiares, 
passou por uma depressão e voltou a encontrar-se a si 
próprio. Taika Waititi trouxe a frescura necessária em 
«Thor: Ragnarok» (2017), que revitalizou o percurso 
do herói, tornando-o mais divertido e sem medo 
do ridículo, aproveitando também os recursos para 
a comédia do protagonista, Chris Hemsworth. Em 
«Thor: Amor e Trovão», conhecemos uma nova faceta, 
a de romântico. 
 
Waititi continua a mostrar que é um dos mais 
originais realizadores do UCM e a nova obra não 
desilude, embora não surpreenda tanto como «Thor: 
Ragnarok». É patente, contudo, um ritmo acertado 
e escolhas estilísticas curiosas, tirando proveito de 
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um dos temas predominantes da obra, a explosão de 
cor, metáfora para o amor, que se reflete de diferentes 
formas na narrativa. Para muito contribui também 
uma banda-sonora que acerta no alvo, ajustando-se, 
na perfeição, ao tom da obra.
 
Já é difícil imaginar, nesta altura, outro ator para 
interpretar Thor que não Chris Hemsworth, que 
volta a atribuir ao personagem humanidade e 
grandeza, sem esquecer o humor. Christian Bale 
entra, diretamente, para a galeria dos melhores vilões 
do UCM, ao oferecer um desempenho hipnotizante 
e que rouba a cena. Tessa Thompson ganha mais 
protagonismo e prova que tal é uma decisão mais do 
que acertada, mostrando até que já se justifica uma 
série a solo sobre Valkyrie. Mas o grande destaque 
do filme é mesmo Jane Foster. Ter Natalie Portman 

apenas como interesse romântico do herói é um 
desperdício de talento e a Marvel finalmente percebeu 
isso, dando-lhe, agora, todo o palco. O filme baseia-se, 
em grande medida, na história da banda-desenhada, 
o que significa mostrar Foster debilitada com cancro, 
um momento tocante e tratado com sensibilidade.
 
«Thor: Amor e Trovão» não é o melhor filme do UCM, 
sobretudo pelo momento atual da saga, em que 
se denota alguma falta de rumo no caminho mais 
abrangente do universo narrativo. De qualquer forma, 
é um filme de super-heróis que acerta no que tem de 
acertar, sendo muito divertido, com cenas de ação 
vistosas, grandes interpretações e até uma história 
invulgar. E, afinal, o amor e o trovão têm mesmo um 
futuro juntos.
TATIANA HENRIQUES
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 «O Pai da Noiva» chegou pela terceira vez ao mundo 
do cinema em 2022. A primeira adaptação do romance 
de Edward Streeter (publicado em 1949) estreou nos 
cinemas em 1950 pela mão do lendário Vincente 
Minnelli. A versão de 1991 com Steve Martin é 
provavelmente a que está mais viva na memória 
dos espectadores. A estrutura da história em 2022 
mantém-se: os receios do pai da noiva que vê a sua filha 
favorita a querer dar o nó e as apreensões do pai face 
aos atributos do seu futuro genro. Mas esta narrativa 
ganha com uma mudança de roupagem e de ritmo, indo 
beber ao legado latino, com a referência aos fortes laços 
familiares tradicionais da cultura latina a assumirem 

protagonismo na história. No papel central temos duas 
figuras populares de expressão latina: Andy Garcia e 
a cantora Gloria Estefan. Estes são os pais da noiva 
protagonizada com fulgor por Adria Arjona. Além da 
fórmula central são criadas algumas interessantes 
subtramas sendo que a principal reside na separação 
dos pais da noiva enquanto a sua filha ambiciona casar 
criando a (re)descoberta do amor dos pais através das 
afinidades do seio familiar. «O Pai da Noiva», da HBO 
Max, é uma comédia romântica ligeira que ganha com 
o twist latino e joga com o humor de alguns lugares 
comuns. E conta com um sólido desempenho de Andy 
Garcia. JORgE PINTO

O PAI DA NOIVA

PLATAFORMA

HBO Max 

TÍTULO ORIGINAL

Father of the Bride

REALIZAÇÃO

Gary Alazraki

ELENCO

Andy Garcia 
Gloria Estefan  
Adria Arjona
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«Rise», da Disney+, segue uma longa tradição dos 
estúdios Disney com os seus filmes em torno dos 
feitos desportivos, mas esta obra consegue ser mais 
do que apenas um glorioso feito desportivo. «Rise» 
é a incrível história de perseverança de uma família 
que foge da Nigéria e consegue chegar à Europa onde, 
contra todas as probabilidades, cria um conjunto de 
vencedores. O mais conhecido deles é a estrela global 
Giannis Antetokounmpo. «Rise» é a história dos 
seus pais e dos seus irmãos que crescem na Grécia 
até conquistarem os palcos da NBA. Através do fio 
condutor da família Antetokounmpo os espectadores 
percepcionam os mecanismos do êxodo das famílias 

do continente africano que arriscam as suas vidas, 
em espinhosas travessias, na procura de melhores 
condições de vida no continente europeu. A base desta 
história é idêntica a tantas outras, o que difere foi o 
resultado final, graças aos pais que se sacrificaram 
para nutrir o talento dos filhos. O que encontramos 
na história de «Rise» são sinais do mundo à nossa 
volta, com o sofrimento, a discriminação e o risco 
de deportação e separação de famílias na luta pela 
legalidade e os seus direitos enquanto trabalham para 
subsistirem e serem vencedores. A história da família 
Antetokounmpo em «Rise» é um triunfo desportivo e 
humano. JORgE PINTO

RISE

PLATAFORMA

Disney+

TÍTULO ORIGINAL

Rise

REALIZAÇÃO

Akin Omotoso

ELENCO

Dayo Okeniyi  
Yetide Badaki  
Uche Agada
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«Emergency» (2022), da Amazon Prime Video, é um 
filme inteligente e provocador que combina o humor 
com a discriminação racial nos Estados Unidos da 
América. O enredo tem como protagonistas três 
jovens (dois afro-americanos e um latino) que têm 
como missão palerma serem os primeiros estudantes 
não caucasianos a visitar as sete principais festas do 
seu campus universitário numa só noite. Mas tudo se 
complica antes da festa começar quando uma jovem 
branca aparece inconsciente na residência destes 
estudantes. O receio de serem culpabilizados pelas 
autoridades, pela embriaguez inconsciente da jovem, 
leva-os a improvisar uma solução. O que parecia 

simples torna-se naturalmente complicado e uma 
série de circunstâncias relacionadas com o preconceito 
racial na América coloca a vida dos jovens em perigo. 
«Emergency» é definido também pela experiência 
e entendimento dos espectadores face à realidade 
americana do assassinato indiscriminado e maus 
tratos de afro-americanos pelas mãos da polícia. O 
argumento de KD Dávila, embora encontre múltiplos 
momentos de humor, nunca abandona o ritmo 
dilacerante dos constrangimentos raciais e mesmo 
a hipocrisia da realidade americana, explorando 
igualmente os laços de amizade sublinhando que a vida 
é muito mais do que a cor da pele. JORgE PINTO

EMERgENCY

PLATAFORMA

Amazon Prime Video

TÍTULO ORIGINAL

Emergency

REALIZAÇÃO

Carey Williams

ELENCO

RJ Cyler 
Donald Elise Watkins  
Sebastian Chacon
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«Cha Cha Real Smooth» é um filme carregado de 
humanidade da Apple TV+. Cooper Raiff demonstra 
ser uma voz que abrange vários públicos através de um 
cinema de autor que, tal qual a própria vida, combina 
personagens fora da caixa e temas reais numa travessia 
entre o drama e o humor. Raiff interpreta Andrew, 
um jovem de 22 anos que terminou a universidade, 
está encalhado na casa da mãe e do seu padrasto e 
dorme no quarto do irmão mais novo. Andrew está 
a juntar dinheiro para se aproximar de uma relação 
fracassada com a ex-namorada em Barcelona e enceta 
um part-time como anfitrião de festas de adolescentes 
aos sábados à noite. O filme relata a paixão de Andrew 

por Domino (Dakota Johnson), uma mãe de 32 anos 
que conhece numa dessas festas e tem a sua vida 
definida pela doença e o amor da sua filha Lola, uma 
criança com autismo. A magnífica interpretação de 
Lola ficou a cargo da estreante Vanessa Burghardt, o 
melhor desempenho do filme. A história traduz-se em 
várias formas de amor no encontro de Andrew com 
o significado da sua existência e a compreensão das 
suas próprias fronteiras. O espectador explora um 
relato de personagens menos vistosas mas com doses 
de realismo e problemas sociais como a bipolaridade, 
o bullying e o desassossego na procura de um caminho 
para a felicidade. JORgE PINTO

CHA CHA REAL SMOTH

PLATAFORMA

Apple TV+

TÍTULO ORIGINAL

Cha Cha Real Smooth

REALIZAÇÃO

Cooper Raiff

ELENCO

Dayo Okeniyi  
Yetide Badaki  
Uche Agada
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«The Janes», da HBO Max Portugal, é um 
documentário com um timing tão perfeito quanto 
trágico. O filme estreou em 2022 na plataforma de 
streaming HBO dias antes da anulação sísmica pelo 
Supremo Tribunal norte-americano do caso Roe v. 
Wade, uma decisão trágica que põe em causa os direitos 
reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos da 
América. «The Janes», documentário realizado por Tia 
Lessin e Emma Pildes, relata um movimento activista 
criado por um grupo de mulheres de classe média para 
ajudar uma causa comum em Chicago nos finais dos 
anos 1960 até cerca de 1975. O intuito do movimento 
era proteger a vida das mulheres que corriam riscos 
medonhos quando desejavam interromper a gravidez 

ao terem de recorrer (sobretudo) à mafia e a charlatões 
para efectuarem o aborto em motéis manhosos sem 
quaisquer condições de segurança. O filme relembra 
que o debate – no passado como no presente – não se 
esgota numa história maniqueísta de prós e contras 
sobre o direito à vida, sendo, sobretudo, o aborto uma 
realidade que dentro da ilegalidade se pode tornar uma 
questão de saúde pública tenebrosa e trágica. Neste 
documentário, através das entrevistas na primeira 
pessoa, descreve-se o percurso ilegal, mas corajoso e 
persistente do movimento underground e o perfil das 
mulheres que recorriam ao seu auxílio relembrando o 
porquê da necessidade de proteger a escolha e a vida 
das mulheres. JORgE PINTO
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«Halftime» surpreende pela sua honestidade, 
intimismo e exposição sem reservas de uma das 
maiores estrelas globais dos últimos vinte anos. O 
ponto de partida é a participação de Jennifer Lopez 
numa das maiores montras do mundo – o espectáculo 
de intervalo [halftime] do Superbowl –, um evento 
normalmente visionado por mais de 100 milhões de 
espectadores só nos EUA. A preparação do espectáculo 
implicou uma carga política que respondia às medidas 
restritivas do ex-Presidente Americano Donald Trump 
face à imigração e à comunidade latina. Jennifer 
Lopez desejava não só celebrar a cultura latina nos 
EUA mas também afirmar a importância dos latinos 
na constituição, crescimento e enriquecimento da 

América. Ao mesmo tempo, Jennifer Lopez voltou a 
ter relevância crítica no cinema através de «Ousadas e 
Golpistas» (2019). Acompanhamos a estreia e a reacção 
no Festival de Cinema de Toronto até à Temporada 
dos Prémios. É um percurso interessante que permite 
igualmente ao documentário fazer uma retrospectiva 
da sua carreira. O filme também apresenta a sua 
história de crescimento, a relação com a família e as 
atribulações amorosas. O documentário apresenta uma 
mulher lutadora que não precisa de provar nada ao 
mundo e que, perante os vários revezes (mediáticos) da 
sua vida, continuou a lutar para triunfar. «Halftime» 
é um justo tributo a uma artista multifacetada e 
talentosa. JORgE PINTO
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