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UM COMPROMISSO
Notícias vindas dos EUA confirmam uma tentativa de regulação entre os serviços
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de streaming e a exibição em sala. A canibalização, que tem ocorrido nos últimos
anos, entre diferentes formas de ver cinema deixaram marcas e ressentimentos.
Entendemos que os estúdios pretendam controlar os seus próprios desígnios
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perante a hegemonia da Netflix, desta forma, criaram as suas próprias plataformas
de streaming numa tentativa de chegarem primeiro aos espectadores, passando
muitas vezes ao lado das salas de cinema e distribuidores locais. Mas como
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aconteceu no passado, nestas clivagens, perdem-se públicos e filmes. Ambos
desaparecem sem deixar rasto das plataformas e das próprias salas. «Glass
Onion: A Knives Out Mystery», da Netflix, é a sequela do inesperado sucesso
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comercial e crítico de 2019, liderado por Daniel Craig. O filme, com um elenco de
luxo, irá chegar primeiro aos cinemas nos EUA, durante uma semana, no período
do Thanksgiving, entre a 23 a 29 de Novembro, antes de estrear um mês depois
na Netflix. A novidade mesmo é a janela “evento” de um mês entre a exibição
exclusiva nas salas de cinema e os ecrãs dos utilizadores. Esta ação foi concertada
entre a Netflix e as maiores cadeias de cinema nos EUA. Relembro que há apenas
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alguns meses atrás, a palavra de ordem dos exibidores americanos era o boicote
a filmes dos gigantes de streaming. Esta solução de compromisso seguramente
deixa a ganhar o público e os filmes. O futuro da exibição e da coexistência entre
streaming e cinemas passa por aqui, ao deixar a decisão final para os espectadores.
Ainda não sabemos se a experiência será replicada em Portugal. Em 2019, a
Netflix esteve muito próximo de garantir um acordo de distribuição limitado em
Portugal com filmes como «Marriage Story» e «O Irlandês». Em 2022 a Netflix e a
NOS trouxeram às salas o magnífico «O Poder Cão» (em reposição) e o explosivo
«The Gray Man» (em antecipação). E penso que há mais plataformas e públicos que
podem beneficiar da exibição antecipada das produções streaming nas salas de
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cinema. Há filmes que estreiam em exclusivo no streaming e que podiam respirar
outro ar no interior de uma sala de cinema – veja-se «O Predador: Primeira Presa»,
que tinha todos os ingredientes de summer movie e só passou pela Disney+.
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Esperamos que estes acordos possam trazer frutos e contribuam para a
pacificação na indústria que almeja satisfazer o público sem esquecer que o
cinema continua a ser uma das formas mais democráticas e fascinantes de
entretenimento do mundo.
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A MULHER REI

A MULHER REI
«A Mulher Rei», realizado pela talentosa Gina Prince-Bythewood, é uma das estreias do ano.
Saiba tudo sobre o filme no especial METROPOLIS.

O SENHOR DOS ANÉIS OS ANÉIS DO PODER
«O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder» é a aguardada mega produção dos estúdios Amazon, uma
série que não desaponta os fiéis da mitologia criada por Tolkien.

HOUSE OF THE DRAGON
«House of the Dragon» marca o fascinante regresso ao universo de George R. R. Martin na série da HBO Max.
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O CINEMA PORTUGUÊS A IMPOR-SE
NO BFI LONDON FILM FESTIVAL

CINEMA PORTUGUÊS
RUI PEDRO TENDINHA

Dou por mim no BFI London
Film Festival a pensar na
imagem do nosso cinema
internacionalmente.
Apesar de ser um festival
com uma ou outra estreia
mundial, a sua vocação
é ser um pouco o bestof dos festivais grandes anteriores, ou seja,
só entram os melhores. Por esse critério,
é particularmente positivo encontrar dois
títulos portugueses: «Onde Fica Esta Rua?
Ou Sem Antes nem Depois», da dupla Guerra
da Mata-Rodrigues e a animação «Nayola»,
de José Miguel Ribeiro. E são mesmo dois
bons filmes: o primeiro um ensaio sobre
o lugar da memória do cinema português,
neste caso a partir dos locais onde se
filmou «Os Verdes Anos», de Paulo Rocha e o
segundo uma complexa reflexão para adultos
sobre as feridas da guerra civil em Angola.

«Onde Fica esta Rua ou sem Antes nem Depois»
talvez apenas diga mais a quem conhece «Os
Verdes Anos», mas não deixa de ser uma viagem
por uma Lisboa em tempos de covid que dialoga
com uma nostalgia onde passam uma Velha Lisboa
e outros fantasmas. Quanto a «Nayola» é daquelas
animações que nos faz entrar num estado de
espírito, numa dor de um povo. Uma Angola
destruída mas onde há uma ideia de reactividade,
seja através da fé no rap, seja através da evocação
das lendas místicas. Muito belo, sobretudo.
Dois exemplos de filmes que não chocam num
festival que pareceu dominado pela máquina
de marketing da Apple , Netflix e da Amazon.
Qualquer dia, não é London Film Festival, é
London Streaminng Festival. Mas perdoem-me
a confissão: foi um privilégio ver em grande ecrã
«Lady Chaterley Lover», aposta da Netflix para a
temporada dos prémios. É o filme que vai fazer de
Emma Corring uma estrela.
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‘INFERNINHO’
SÃO OS OUTROS

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA

Ao definir a condição humana
a partir de uma reflexão
existencialista que dita “o
indivíduo é um existente que
nasce sem motivo, dura por
fraqueza e morre por acaso”,
Jean-Paul Sartre, e sua náusea
filosófica, levanta a tese de
que “o inferno são outros”, para refletir sobre
como pode ser perigosa a alteridade, na prática
do egoísmo. É dessa prática que fala um belo filme
cearense descoberto por Roterdão e festejado no
Festival de Montevidéu: «Inferninho», de 2018. É
uma longa-metragem que acaba de chegar à grelha
da MUBI [no Brasil], na streaminguesfera. Basta
uma sequência – um sujeito vestido de coelho,
numa fantasia cor de rosa, vira para a sua chefe
trans, a dona de um bar reles no Nordeste, e diz
“Não maltrate a vida” – para que este Cortina
de Fumaça de Fortaleza (CE) chegue ao ápice de
seu tom bukowskiano, conduzindo nosso olhar à
transcendência com a exegese da derrota. Com a
tonalidade de uma dose de Campari, magenta, a
fotografia incrementa toda a picardia do ambiente
omnipresente – um bar decadente – ressaltando
na sua pigmentação o vermelho, o marrom e
o vinho. É ali que Deusimar (vivida por Yuri
Yamamoto) se candidata ao posto de personagem

mais fascinante do cinema brasileiro, em anos:
uma barwoman trans que cuida daquela bodega
desde criança, por herança de sua avó, vivendo o
desencanto das paixões de ocasião.
Dirigido com um rigor poético dos mais finos
por Guto Parente e Pedro Diógenes, no limite
do lúdico e do louco, entre Buñuel («Simão do
Deserto» [1965]) e Marco Ferreri («Contos da
Loucura Normal» [1981]), a longa-metragem
acompanha a educação sentimental de Deusimar,
sempre orientado pela questão central da obra dos
diretores: a lealdade de amigos. Eles e os irmãos
Pretti nos deram, em 2010, um filme definitivo
(não apenas sobre o assunto, mas também pela
abertura de novos veios estéticos em nossa
trajetória audiovisual): «Estrada para Ythaca». E,
desde então, seguem filmando o mesmo mote: as
provas que a vida nos aplica e o quanto a amizade
nos ajuda a tirar nota 10 nos exames ligados ao
verbo amadurecer.
Roterdão definiu a longa como uma “carinhosa
homenagem aos derrotados que afogam as mágoas
em bares”, em um artigo da “Variety”. Mas, de
certa forma, homenageia-se também o instinto de
perseverança (na fossa) dos que apostam contra
eles mesmos.
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23ª FESTA
DO CINEMA
FRANCÊS
26 OUT A
20 NOV
2022

LISBOA 26 OUT A 20 NOV | ALMADA 26 A 28 OUT | COIMBRA 26 A 29 OUT
PORTO 7 A 20 NOV | LAGOS 15 A 19 NOV | OEIRAS 17 A 20 NOV
FARO 17 A 20 NOV | ÉVORA 17 A 20 NOV | VISEU 17 A 20 NOV | FUNCHAL 17 A 20 NOV
@festadocinemafrances | www.festadocinemafrances.com

Apresentada por

Parceiros

Evento organizado no âmbito daTemporada Portugal-França 2022

Comité de Mecenas da Temporada Portugal-França 2022

GODARD E OS "NÃO-FILMES"
CLÁSSICOS
HUGO GOMES

“Vamos
antes
ver
o
‘Terminator 4''', sugere o
par de jovens que abandona
o cinema de bairro após a
resposta negativa quanto à
presença de peitos em “Bolero
Fatal”, esse tumultuoso
filme-fictício que serve de
coração para a narrativa de “For Ever Mozart”
(Jean-Luc Godard, 1996). Esta atitude em forma de
sketch segue no eixo de uma caricatural première,
o qual, após uma debandada generalizada dos
possíveis espectadores, o filme, esse “Bolero”,
é erradicado automaticamente da mesma sala.
Isto para salientar um dos aspetos importantes
deste filme que por sua vez reflete na demanda de
Godard, a busca pelo “não-filme”, o seu interesse
pela “possibilidade de” e não o concreto. Antes da
notícia que abalou o mundo cinéfilo - o Cinema
órfão de Jean-Luc Godard, - a SR Teste Edições
editava a tradução dos diálogos entre o cineasta
e a escritora e realizadora Marguerite Duras, uma
compilação deliciosa em três saltos temporais,
que subtilmente revelava um embate de ideias
quanto à palavra e a sua importância para quem
trabalha com imagens. Por diversas vezes, Godard
mencionava os “não-filmes” por entre os diálogos,
desde aquele trocado por Duras e Gerard Depardieu
em "Le Camion" (1977), até ao desprezo ostentado
por Bertolucci pelo preciso momento em que
avança com “The Last Emperor”. Godard escolheu
o caminho eremítico, questionando e debatendo
a própria cerne do Cinema enquanto estrutura
estabelecida, e como tal possibilitou-nos a assistir

nestas suas últimas pegadas na Terra, tremendas
tentativas em concretizar um “não-filme”. Gestos
algo falhados, portanto, inconcebível porque desde
o momento que se avançava num projeto, esse
idealizado “não-filme” deixaria automaticamente
de existir. É um paradoxo, aquele em que Godard
se enfiou, mas antes disso, é a mentira que tentou
vender a si mesmo para "disfarçar" a sua perda
de crença no Cinema. Sim, Godard deixou de
acreditar no Cinema, deixou de vê-lo como uma
arte humana, criada por Homens e pensada por
Homens. Deixou de crer o Cinema enquanto algo
atingível. Para Godard, o Cinema havia esgotado,
não restava nada, apenas os filmes ditos e nunca
elaborados, nunca encenados, nunca escritos, os
tais “não-filmes”. Em “For Ever Mozart”, existe
uma inicial crença na vitalidade do Cinema,
tentando repescar esse espírito dos anos 60, onde
a desconstrução, o burlesco, a aceleração e as
ideias invocadas e rachadas em película seriam
o mote do seu diálogo audiovisual. Mas tudo se
tratou de uma miragem, de uma ilusão, no fim
de contas, o verdadeiro filme, o Cinema digamos
nós, em Godard, está no “Bolero Fatal”, o “nãofilme” do seu “filme-real”. O “não-filme” como
macguffin. O “não-filme” todo ele renegado da
sua estreia. Desta maneira, é possível constatar
a descrença, não só no Cinema, como também no
seu público, desinteressados quanto à subversão
e à perversão. Convertendo-se em escravos da
indústria e do cinema “empapado”, ansiosos pelo
que estão familiarizados (o gag do ‘Terminator 4’)
do que a descoberta que um filme “fatal” poderia
proporcionar.
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O QUE TEMOS A APRENDER
COM O «PÔR DO SOL»
TELEVISÃO

SARA QUELHAS
Embora se fale muito
da transição do público,
sobretudo mais jovem, para o
streaming, a verdade é que em
Portugal a TV continua a ser
um hábito diário e familiar.
Segundo o estudo “Inquérito
às Práticas Culturais dos
Portugueses”,
publicado
em fevereiro de 2022, 90% dos entrevistados
diziam ver televisão diariamente. A “guerra” pela
audiência é, aliás, um dos temas quentes todos os
meses.
No entanto, ver as notícias ou fazer o tradicional
“zapping” entre canais não é o mesmo que ter um
público fiel e dedicado, e que todos os dias assiste
religiosamente a algo. Sobretudo quando falamos
das gerações mais jovens, mais digitais, que tantas
vezes passam ao lado do habitual primetime dos
canais generalistas. Os mesmos jovens que, sendo
quem mais se desloca ao cinema, raramente o faz
para ver uma produção nacional. É por isso que
importa encarar o fenómeno recente de «Pôr do
Sol», da RTP1, que, inclusivamente, levou vários
grupos às salas de cinema para assistir àquele que
foi anunciado como o derradeiro último episódio.
E tem lavrado novos horizontes na Netflix.
Nem novela, nem série. «Pôr do Sol» é uma
amálgama de histórias e conceitos familiares,
desconstruídos num formato autocrítico e
exagerado de comédia, que muitas gargalhadas
tem arrancado a uma boa fatia do público em
Portugal. Pegando em clichés das novelas (e não
só) e recriando-os de forma quase bizarra, «Pôr

do Sol» mostrou algo inovador em relação ao que
por cá se tem feito e o público correspondeu. Seja
a ver na televisão ou digitalmente na RTP Play,
mais do que números, a criação conseguiu os tais
seguidores fiéis que tantos projetos almejaram e
não tiveram.
Afinal, é possível. Sem agradar a todos, o que seria
impossível de alcançar, a aposta de sucesso da RTP
conseguiu resultados tidos como impossíveis em
Portugal, sobretudo ao nível do engagement que
tem a capacidade de gerar pelas redes sociais.
Apesar de os autores terem garantido que a
segunda será mesmo a última temporada, não
tardaram a ouvir-se os pedidos de um regresso.
Temporadas curtas e concisas, equilibradas,
podem também esconder o segredo do êxito. Por
vezes assiste-se à tendência inversa, de esticar
a narrativa e a ação de algo que até corre bem,
ao ponto de levar à exaustão da audiência. Mas
poderá uma paródia de novelas ensinar algo ao
cinema e a outras produções nacionais? Claro
que sim. Tantas vezes se diz que não sabemos o
que o público quer, desta vez ele respondeu com
firmeza: coisas novas, fora da caixa. Apostas
fora dos padrões do comodismo e da segurança,
que surpreendam um público saturado pela
reciclagem de programas e desafiem o limite do
que entendemos como televisão.
Mas impera a dúvida: será que há humildade
para retirar de «Pôr do Sol» uma aprendizagem
profunda? Ou que os projetos encarados como
“menores” vão continuar a ser olhados como
meros encantadores de massas sem um propósito
artístico? Esperemos pelos próximos episódios.
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LIGHT & MAGIC
A FÁBRICA DE SONHOS
CULT CORNER
MARCO OLIVEIRA

© 2022 LUCASFILM LTD. & ™. ALL RIGHTS RESERVED.

Um filme não difere muito
de um sonho (excepção feita
aos filmes de David Lynch,
os quais resvalam para
pesadelos — mas o princípio
é o mesmo). Ao entrar numa
sala de cinema, entra-se num
reino onde a imaginação é
rainha. Às vezes basta deixar
a imaginação correr livremente pelas paisagens
narrativas que surgem no ecrã, mas outras tantas
vezes pode-se contar com a ajuda de magos que
detêm o poder de criar mundos que os olhos
nunca viram. É a magia dos efeitos especiais. E
nessa área, a história da Industrial Light & Magic
é indissociável da história do cinema.
Resumidamente, a Industrial Light & Magic
é a companhia de efeitos especiais criada por
George Lucas não só para, de forma muito
pragmática, criar os efeitos que precisava
para a produção da saga “Guerra das Estrela”,
mas também para tentar dar vida à sua visão
de como seria o futuro do cinema (uma visão
que antevia desde muito cedo a transição para
uma era onde o digital se sobreporia à forma
tradicional de fazer cinema). Esta história
estende-se, portanto, desde os longínquos anos
70 até à actualidade, de «Guerra das Estrelas»
até «The Mandalorian», passando pelo Indiana
Jones, o Exterminador Implacável, o Parque
Jurássico e muitos muitos outros títulos que
fazem parte do imaginário colectivo.
É esta história que é agora documentada numa
série de seis episódios da Disney+. Poderá dizer-se
que é a Disney a capitalizar o investimento que fez
com a compra da Lucasfilm — o que não deve ser

mentira, mas também é legítimo. Mais importante
é a dedicação e a atenção dada aos pormenores
da aventura que foi corresponder aos desafios
apresentados pelos projectos, cada um mais
ambicioso que o seu predecessor, que passaram
pelas mãos dos ditos magos da Industrial Light &
Magic. Tudo isto contado na primeira pessoa pelos
intervenientes que contribuíram para realizar a
visão de Lucas.
E por isso é sem surpresa que seja Lawrence
Kasdan a realizar a série (bem como a conduzir
as entrevistas). Kasdan é um velho parceiro de
Lucas, tendo escrito alguns dos argumentos que
ajudaram a cimentar a iconografia associada a
sagas como “A Guerra as Estrelas” e “Indiana
Jones”. Mas Kasdan não é o único a dar o seu
contributo. A ele junta-se um rol de nomes que é
impossível ignorar, de Steven Spielberg a James
Cameron, passando por Ron Howard e Jon
Favreau (entre muitos outros). Todos eles e os seus
respectivos filmes foram abençoados pela magia
criada na Industrial Light & Magic.
Os efeitos especiais podem até pertencer a uma
categoria técnica no processo de fazer filmes, mas
não é por isso que é uma área menos criativa,
principalmente quando se tem em mãos a missão
de criar algo novo e nunca visto. «Light & Magic»
revela em pormenor os desafios constantes e
os obstáculos no caminho de uma empresa que
começou como um grupo de jovens talentos a
trabalhar em contra-relógio num armazém,
para se transformar na referência incontornável
que é hoje em dia. É a história em grande escala
dessa fábrica de sonhos, mas também a história
intimista das pessoas que a fizeram crescer e que
cresceram com ela. E isso é mágico.
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a
mulher
rei
Em África, entre os séculos
XVII e XIX, existiu um grupo
de poderosas guerreiras. Esta
é a história destas corajosas
mulheres.
Conheça,
neste
especial da METROPOLIS,
mais
detalhes
sobre
«A
Mulher Rei», realizado por
Gina
Prince-Bythewood
e
protagonizado por Viola Davis.

E SP EC IA L

T Í T ULO

ES P EC IAL

TATIANA HENRIQUES

HISTÓRIA
A narrativa desenrola-se no
princípio do século XIX, no
Reino africano do Daomé, atual
Benim. Nanisca (Viola Davis)
pertence à tribo dos Fons e é
a comandante das Agojie, um
exército composto apenas por
mulheres que protegia o reino
desde o final do século XVII
até ao século XIX. Estas ferozes
guerreiras estão preparadas para
enfrentar vários adversários,
como colonizadores franceses
ou tribos rivais. «A Mulher Rei»
baseia-se em factos históricos
e os principais desafios que
enfrentaram na época.

AS GUERREIRAS
Atualmente, as mulheres ainda lutam, um pouco por todo o mundo,
pela igualdade de oportunidades.
Além disso, a História tem vindo a
negligenciar muitas mulheres que
tiveram um papel crucial nos acontecimentos do passado. Contudo,
muitas vezes, não temos conhecimento das suas histórias.
Este é um pouco o caso das Agojie,
que, entre os séculos XVII e XIX
eram uma poderosa força de combate, constituindo um grupo militar composto apenas por elementos

do sexo feminino. Estas guerreiras
tinham como missão servir e defender o reino de Daomé, um dos
mais ricos da época. Segundo os
registos históricos, tratava-se de
uma cultura que valorizava as mulheres, numa estrutura social progressista e invulgar, em que o sistema de paridade de género incluía os
mais importantes cargos - até o do
próprio monarca. O Universo Cinematográfico da Marvel até já as representou de alguma forma, através
das Dora Milaje, o grupo de guerreiras de «Black Panther» (2018).

©2022 CTMG. ALL RIGHTS RESERVED.

“Nesta história, temos a possibilidade de remodelar o que significa ser mulher. Nunca tínhamos
visto isto antes. Adoro histórias
como esta, que podem reformular o que significa ser feminino,
reformular a feminilidade, reformular as forças. Estas são mulheres reais que fizeram algo tão
sobre-humano, mas que não eram
super-heróis”, conta a realizadora Gina Prince-Bythewood, que
já assinou obras como «A Vida
Secreta das Abelhas» (2018) e «A
Velha Guarda» (2020). Viola Davis

explica que "o facto de terem sido
mulheres foi o que desarmou os
seus opositores. Estas guerreiras
são destemidas e impiedosas, mas
penso que a maior surpresa é que
eram mulheres. Não se enquadra
na forma como víamos as mulheres
naquele tempo ou neste tempo”.
As guerreiras Agojie vinham de
diferentes aldeias da região, ligadas por um forte sentimento de
irmandade. Esta heterogeneidade
também se reflete no elenco de
atrizes, que são oriundas da Áfri-

ca do Sul, Jamaica, Reino Unido,
Uganda ou EUA. “Tudo isso foi
intencional, para nos juntar a todos para contar a nossa história.
Adorei a energia que isso trouxe
para as filmagens”, revela a realizadora. As filmagens tiveram
lugar na África do Sul, algo que Davis revela ter sido “a alegria da sua
vida”. “Senti que estava em casa”,
destaca. Além de Davis, fazem
parte do elenco nomes como Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila
Atim, Masali Baduza, Jayme Lawson ou John Boyega.
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A LUTA PELAS AGOJIE
Também o próprio filme foi uma
batalha que demorou algum tempo
antes de ser vencida. Tudo começou
com a produtora Maria Bello, que
se cruzou com a história das Agojie
numa viagem pela África Ocidental.
Bello deu, depois, um livro sobre as
guerreiras à produtora Cathy Schulman e, juntas, abordaram Viola Davis, que se juntaria depois ao projeto. “Senti que «A Mulher Rei» era
uma história importante porque
me revi nela”, contou. “Digo sempre que qualquer parte da história
é importante, mesmo as pequenas
partes. E penso que é uma história
pela qual o mundo está faminto”,
acrescentou. Embora houvesse alguma resistência em levar a história
para o grande ecrã, por questões de

custo ou por ser considerado pouco
apelativo comercialmente, as produtoras conseguiram levar a sua
avante e «A Mulher Rei» chega agora, finalmente, aos cinemas.

cionais”. Na procura de uma maior
veracidade, a obra contou também
com o contributo do historiador e
economista Leonard Wantchekon,
de Benim.

Dana Stevens foi a escolhida para
escrever o argumento e revela que
se sentiu atraída pelo projeto por
se tratar de uma história pouco
conhecida: “Fiquei impressionada
com as fotografias das verdadeiras guerreiras, as descrições da sua
habilidade através de testemunhas
oculares. Esta história não é muito conhecida - há tantas culturas
que ignorámos e não retratámos
nos filmes. Eis uma oportunidade
de contar uma história verdadeira
e épica sobre estas mulheres exce-

A maior parte das personagens são
ficcionais, ao contrário de Rei Ghezo, interpretado por John Boyega,
que deu vida a Finn na saga Star
Wars. O ator descreve o seu personagem como sendo “um jovem
rei em conflito que está a lidar com
a divergência de decisões. É um
período muito complicado na sua
história. Após uma subida controversa ao trono, está num ponto
em que a liderança e a tomada de
decisões vão significar tudo para o
futuro do povo Daomé”.

LASHANA LYNCH, SHEILA ATIM, THUSO MBEDU

AÇÃO AO LIMITE
Um dos temas abordados no filme
é a luta pela libertação de escravos,
algo no qual o Rei Ghezo teve um
importante papel. Sobre este tema, a
realizadora esclarece que não se pretende fugir à realidade dos acontecimentos: “Vamos contar a verdade
e não vamos esconder nada. Mas
também queremos contar parte da
história que assenta na superação, na
luta por aquilo que está certo”. A personagem de Viola Davis será também
crucial, segundo Prince-bythewood:
“A Nanisca está numa encruzilhada
na vida. Como guerreira mais velha,
sabe que não lhe resta muito tempo
e tem uma visão para ajudar Daomé
a não se envolver no tráfico de escravos. Não basta dizer: ‘Não vendemos
o nosso próprio povo’”.

A maior parte das cenas de ação
que vemos em «A Mulher Rei»
foram realizadas pelos próprios atores, sobretudo as que envolvem lutas. Houve, por isso,
um grande empenho do elenco
para estar à altura das guerreiras e, neste caso, a questão física
podia assumir ainda uma maior
importância.
“Uma das coisas que adoro nos
actores que têm o seu próprio
treino é que este faz parte do
processo de ensaio. É o que os
ajuda a construir a personagem.
É possível construir estas personagens através da fisicalidade.
Quando se treina tanto como
eles, quando se muda o cor-

po, muda-se a forma como se
caminha”, assinala a realizadora.
“Estas mulheres eram grandes
guerreiras, porque tudo o que faziam era treinar. A história tem
lugar no século XIX e havia uma
forma específica de lutar com as
catanas e lanças, mas também
combate corpo a corpo. Era isso
que eu queria colocar no ecrã”,
acrescentou.
O treino para o filme começou
meses antes do início das filmagens, com uma frequência, em
alguns casos, de duas vezes por
dia, seis dias por semana, contemplando artes marciais e exercícios para reforçar a estrutura
muscular.
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VIOLA DAVIS
Dona de uma longa e diversificada carreira, Viola Davis
já não tem nada a provar. É a
única atriz afro-americana a ter
alcançado a Tripla Coroa da Atuação, por ter vencido um Óscar («Vedações», 2016), Emmy
(«Como Defender Um Assassino») e dois Tony («Vedações»
e «King Hedley II»). Passou de

atriz secundária a protagonista de topo, além do seu forte
papel, fora da representação,
enquanto ativista. Contudo,
apesar de todo este currículo,
a atriz norte-americana ainda
não tinha tido a oportunidade
de interpretar um papel verdadeiramente heróico, com maior
fisicalidade.

O momento chega agora com
Nanisca, uma guerreira destemida que obrigou a atriz a um
rigoroso treino físico, que contemplava um treino de, no mínimo, cinco horas por dia durante
três meses de pré-produção,
incluindo corrida, artes marciais e treino de força. Davis, que
também produz a obra, conta

que se identificou com a história
das Agojie porque refletia a sua
própria jornada de autoaceitação: “Passei quatro anos numa
escola de formação onde senti
que tinha de encobrir quem eu
era para ser uma grande atriz.
«A Mulher Rei» quebra todas as
regras. Nos corações e mentes
de todas as mulheres que estão

algures por aí, elas desejam isso,
esperam por isso”.
Nanisca é a general das Agojie e
tem a função de treinar as jovens guerreiras, ensinando-as a
proteger-se no campo de batalha. “Vi nela um ser humano
plenamente realizado e uma
mulher que estava a aprovei-

tar ao máximo as suas forças.
Adoro a sua força física e revi-me a mim própria”, assinala.
“Sempre senti que a minha feminilidade estava errada”, “mas
havia algo no facto de Nanisca
ser realmente uma africana negra, uma mulher sem os limites
do que nós vemos como sendo
uma mulher".
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A MULHER REI
GINA PRINCE-BYTHEWOOD

A premiada diretora,
argumentista e produtora
Gina Prince-Bythewood é uma
das contadoras de histórias
mais versáteis do cinema e da
televisão.

Gina Prince-Bythewood é
conhecida pelo seu trabalho
autêntico baseado em
personagens, Prince-Bythewood
dirigiu e escreveu filmes influentes
como «Love & Basketbal» (2000),
«A Vida Secreta das Abelhas»
(2008) e «Beyond The Lights»
(2014). O filme mais recente
de Prince-Bythewood foi um
sucesso de bilheteria e aclamado
pela crítica, «A Velha Guarda»
(2020) com Charlize Theron. O
blockbuster está entre os 10 filmes
mais populares da Netflix de todos
os tempos, com Prince-Bythewood
a tornar-se a primeira diretora
negra nesse top 10.
E este ano, Prince-Bythewood está
ao comando de um dos filmes mais
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esperados do ano, «A Mulher Rei»,
que conta a história das Agojie,
incríveis mulheres guerreiras
cuja história foi deixada de fora
dos livros de História. O filme,
interpretado por Viola Davis,
Thuso Mbedu, Lashana Lynch,
Sheila Atim, Adrienne Warren e
John Boyega, foi filmado na África
do Sul e Prince-Bythewood sente
que o seu anterior trabalho a levou
a este momento.
“Nós não tivemos antes um filme
como este, queria ter a certeza
de que seria épico, grande,
emocionante, autêntico, bonito,
sincero e emocional. Senti que
era a nossa oportunidade. Queria
ter certeza de que foi feito da
maneira certa, que teve uma
ação realmente boa, o que acabei

de fazer com «A Velha Guarda»,
então são todos esses blocos de
construção. Soube imediatamente,
literalmente após cinco páginas
do argumento, e disse, "Este tem
que ser o próximo", afirmou a
realizadora.
Em seguida os excertos de uma
conversa que tivemos com a
diretora Gina Prince-Bythewood
logo após o término da produção
do filme.
Estava ciente da narrativa e da
História das guerreiras Agojie
antes de assinar o filme? E
como se preparou?
GPB.: A única razão pela qual
sabia um pouco sobre elas é
porque li que as Dora Milaje em

«Black Panther» tinham sido
baseadas em guerreiras reais.
Tive que fazer uma pesquisa,
aprofundar-me muito nisso.
Quando estamos a fazer um filme
como esse baseado em factos
reais, temos de ser sinceros e ler
pilhas e pilhas de livros. Mas
também foi importante reunir
com a minha equipa de chefes de
departamento. Não era apenas
porque eles eram bons, mas o
que eles estavam trazendo para
o projecto? E que paixão, porque
essa paixão leva-nos a fazer esses
mergulhos profundos. Akin
McKenzie, que é nosso designer
de produção, trouxe isso para
todos nós, ele foi tão intencional
em dividir a pesquisa que veio de
uma perspectiva ocidental, que

muitas vezes era muito negativa
sobre o Reino, e aqueles relatos
que eram autênticos. Mesmo em
termos de fotos e outras coisas,
ele foi capaz de dizer: "Esta é uma
foto falsa que eles montaram
para a Feira Mundial". Era tudo
sobre a pesquisa e também aquela
vontade que tivemos em ser reais,
autênticos. As pessoas vão ver isso
e vão acreditar no que veem na
tela, então temos que acertar.
Por que achou que essa história
não foi ensinada?
GPB.: Na América, certamente,
a nossa história começa com
a escravização. Se quisermos
conhecer a história antes disso,
teríamos que aprender por
conta própria ou alguns de nós

METROPOLIS Outubro 2022

23

VIOLA DAVIS E JOHN BOYEGA

crescemos e ouvíamos de vez
em quando, "Você vem de reis e
rainhas", mas o que isso realmente
significava porque nós mesmos
não estávamos a ver. Então, agora,
para podem ver por si mesmo,
espero que possamos mudar o
jogo para nós e para as crianças
que cresceram e se olharem como
heróis, porque todas as outras
culturas na América conseguem
ver dessa maneira.
Que semelhanças acha que
existem entre as mulheres
Agojie do passado e as
mulheres negras atualmente?
GPB.: O guerreiro inerente e
inato dentro de nós. Realmente
acredito que existe um guerreiro
dentro de nós e foi em mim ser um
atleta. Era muito normal na minha
vida explorar isso e essa parte
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ser reverenciada, onde muitas
vezes nos dizem para ficarmos
quietos e nos silenciarmos e nos
diminuirmos.
Sempre faço referência à citação
de Malcolm X, especialmente
quando falo na nossa indústria
– “A pessoa mais desrespeitada
na América é a mulher negra.
A pessoa mais desprotegida da
América é a mulher negra. A
pessoa mais negligenciada na
América é a mulher negra.” É
verdade porque, como um todo,
ou somos invisíveis nos media ou
retratados negativamente. Mas
apesar dessa narrativa constante,
ainda brilhamos.
Ter mais narrativas em que nos
vemos da maneira certa pode
mudar absolutamente a nossa

mentalidade e mudar a forma
como as pessoas nos veem.
Houve algum obstáculo
envolvido nas filmagens?
GPB.: Esta foi a filmagem mais
difícil da minha carreira. Fomos ao
continente para filmar e tivemos
que fazê-lo. Isso não poderia ser
filmado em Atalanta com tela
verde em todos os lugares. Todos
nós queríamos ter os nossos
pés na terra. Então filmamos na
África do Sul e filmamos durante a
pandemia e conseguimos.
Não tínhamos o cronograma de
filmagem que este tipo de história
costuma ditar. Mas todas as
pessoas da produção, de mim aos
chefes de departamento e aos
atores, tiveram tanta paixão por
contar a história, apesar do que
aconteceu. Foi absolutamente

difícil, mas o que apareceu na
tela, deixa-nos incrivelmente
orgulhosos.
Agora o elenco é incrível, de
Viola Davis a Lashana Lynch.
Tinha uma ideia de quem
queria para cada papel?
GPB.: A Viola foi escolhida
quando o argumento foi enviado
para mim. Literalmente, todos
os realizadores querem trabalhar
com ela. É ótima e estar no seu
espaço, na sua órbita, queremos
sentir isso. É tão intensa da
melhor maneira. Ela torna todos
em seu redor melhores, então
começou com ela e ela é tudo o que
eu espero que ela seja.
Quando li o argumento, duas
pessoas imediatamente vieram
à mente. Lashana Lynch.
Recentemente, estive num evento
onde ela foi homenageada. E
lembro-me de ouvir o discurso

dela e dizer a mim mesma: "Quero
trabalhar com ela", apenas pelo
que ela disse e o que ela era e o que
ela representava. Ela é incrível.
É uma atriz brilhante. E um ser
humano fantástico.
E o John Boyega. Durante os
protestos que estavam a acontecer
nos EUA ele fez um discurso que
foi gravado, onde falava sobre
proteger as mulheres negras.
Estava tipo, "Eu quero trabalhar
com aquele tipo." Já apreciava o
trabalho dele. Foi lindo porque
ele entrou a bordo. Ele usou o
seu poder. Ele disse: "Sei que
não serei o líder mas quero fazer
parte disso. Quero apoiar essas
mulheres". E você raramente ouve
isso.
Fiz o teste com a Thuso Mbedu,
literalmente, cinco segundos
depois, fiquei, "Esta é o Nawi".
Ela teve que ler três vezes e fazer
uma avaliação completa de stunts

porque ela nunca tinha feito
stunts antes. Poderia confiar nela
com isso? Porque disse a todos:
"Tu vai fazer a tua própria luta. Vai
fazer as suas próprias acrobacias."
E uma coisa é dizer isso, mas você
vai colocar o trabalho e você pode
ser bom nisso? E a Thuso, mais
do que ninguém, trabalhou para
chegar lá.
O que deseja que o público
retire desse filme?
GPB.: Realmente são três
palavras. Quero que você seja
esclarecido porque você está a
aprender sobre essas mulheres
das quais muito provavelmente
nunca ouvimos falar. Quero que o
público seja inspirado por elas e a
sua luta e o que elas fizeram. E que
sejam empoderados, para saírem e
lutarem por aquilo que acreditam.

VIOLA DAVIS E GINA PRINCE- BYTHEWOOD
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O
SENHOR
DOS
ANÉIS
OS ANÉIS
DO PODER

O Senhor dos Anéis é uma
das mais importantes trilogias
cinematográficas de sempre,
com uma legião de fãs em todo
o mundo. Mas ainda há muito
por contar sobre a Terra Média
e é assim que surge a série «O
Senhor dos Anéis: Os Anéis do
Poder», que se passa muitos
séculos antes da jornada de
Frodo. Descubra, neste especial
da METROPOLIS, alguns dos
detalhes de uma das séries mais
esperadas dos últimos anos.

E SP EC IA L

S ENHO R

D OS

ANÉIS

TATIANA HENRIQUES

HISTÓRIA
Passada muitos séculos antes
dos acontecimentos narrados
nas trilogias O Senhor dos Anéis
e O Hobbit, a nova série da Prime
Video é uma prequela que
mostra a origem da mitologia,
através da história de heróis
carismáticos e, claro, um
enorme vilão com influência
preponderante nas narrativas de
J.R.R. Tolkien na Terra Média.
O palco é, agora, a Segunda Era,
com a história a começar num
momento de aparente paz.
Mas o mal continua à espreita,
obrigando Galadriel, poderosa
Elfo que é apresentada, aqui, na
sua versão mais jovem, a reunir
forças para o combater.

A HERANÇA DE O SENHOR DOS ANÉIS
A trilogia O Senhor dos Anéis é um
dos marcos cinematográficos do início do século. Realizada por Peter
Jackson, com base na obra do autor
britânico J.R.R. Tolkien, a trilogia
veio cimentar e aumentar consideravelmente o culto à volta da história
fantástica da Terra Média, logo a
partir da primeira obra, «O Senhor
dos Anéis - A Irmandade do Anel»
(2001). O conjunto de filmes conseguiu algo que não acontece assim
tantas vezes, reunindo o elogio da
crítica, do público e também da Aca-

demia. Ao todo, foram conquistados
17 Óscares, sendo que o filme que
encerrou a trilogia, «O Senhor dos
Anéis - O Regresso do Rei» (2003),
venceu um total de 11 estatuetas
douradas, em todas as categorias
em que estava nomeado, incluindo na de Melhor Filme. Até hoje, é
um dos três filmes mais premiados,
igualando «Ben-Hur» (1959) e «Titanic» (1997). A obra foi também a
segunda (após «Titanic») a alcançar
o valor de mil milhões de dólares nas
bilheteiras mundiais. As carreiras
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do realizador, atores, a inovação tecnológica (através da captura de performance) ganharam mais destaque
e até o turismo na Nova Zelândia foi
alvo de um aumento considerável de
popularidade.
Seguiu-se, ainda, uma nova trilogia, O
Hobbit, mais dedicada ao tio de Frodo, Bilbo Baggins. As obras contaram
também com a realização de Peter Jackson e tiveram um elenco chamativo de
atores, mas não conseguiram alcançar
o mesmo nível da trilogia anterior.

Escreve-se, agora, um novo capítulo nesta história, com a série «O
Senhor dos Anéis: Os Anéis do
Poder», a nova superprodução da
Prime Video. Nos últimos anos,
algumas das produções têm tido
cada vez mais destaque, como
«Fleabag», «A Maravilhosa Sra.
Maisel» ou «The Boys» e esta nova
aposta é um salto ainda maior na
disputada luta vivida, atualmente,
no streaming. Os direitos foram
adquiridos em 2017 pelo valor de
250 milhões de dólares, com uma

produção prevista de cinco temporadas. A primeira temporada da
série, criada por John D. Payne e
Patrick McKay, é apontada como
sendo a mais cara de sempre alguma vez produzida e contará com
um total de oito episódios. Desta
vez, Peter Jackson não estará envolvido, mas alguns personagens
estão de regresso, embora com
novos rostos, bem personagens
criados exclusivamente para a
série, numa nova viagem pela Terra Média.
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A INFLUÊNCIA DA OBRA DE J.R.R. TOLKIEN
O autor britânico J.R.R. Tolkien é
um nome maior quando se fala em
literatura fantástica. Além de escritor, foi também professor e um exímio linguista, deixando um legado
que se estendeu à música, cinema,
televisão e, claro, à literatura. Recentemente, a sua história foi contada no biopic «Tolkien» (2019),
protagonizado por Nicholas Hoult
e Lily Collins.
O universo criado por Tolkien à
volta das histórias da Terra Média
ganhou uma maior notoriedade no
início dos anos 2000, mas as obras
de Tolkien são bem mais antigas. O
romance "O Hobbit" foi lançado em
1937, seguindo-se "A Irmandade
do Anel" (julho de 1954), "As Duas
Torres" (novembro de 1954) e "O
Regresso do Rei" (1955). A obra de

Tolkien não se restringe, contudo, à
narrativa na Terra Média, contemplando a publicação de outras obras.
Tanto O Hobbit como O Senhor
dos Anéis já tiveram diferentes adaptações, seja em rádio, televisão,
cinema ou teatro e tanto em animação como imagem real.
"O Hobbit", uma história infantil, foi
um sucesso aquando do seu lançamento e Tolkien focou-se numa
narrativa sobre a Terra Média, que
viria a ser rejeitada pelos seus editores - uma versão mais completa,
"The Silmarillion", foi publicada
postumamente. Entretanto, surge a
Segunda Guerra Mundial, um novo
conflito bélico que Tolkien é obrigado a enfrentar - o autor combateu
na Primeira Grande Guerra. É neste
período que surge a história de "O

Senhor dos Anéis", que se focava na
necessidade de várias sociedades,
muito diferentes entre si, terem
de unir forças para derrotar um
mal comum, enquanto lidam com
a tentação do poder. Este perigo
para todos não era, contudo, algo
novo, mas um mal já antigo, com
raízes mais profundas, porque, na
verdade, fazia parte de um universo
mitológico maior criado por Tolkien, com vários reinos e povos.
Os primeiros dois livros da trilogia
foram um enorme sucesso, chegando a diferentes públicos, incluindo
músicos, arqueólogos ou historiadores. “As pessoas queriam mais (e
melhores) mapas”, contava Tolkien,
mas também anotações musicais ou
mais detalhes sobre as estruturas
políticas e sociais. Para comple-

mentar o mundo da Terra Média,
foi lançado a obra conhecida como
"The Appendices", com informações
sobre cronologias, genealogias ou
notas sobre a cultura e as línguas.
Um guia muito ansiado, certamente, para qualquer fã e que “desempenha um grande papel na produção do efeito total, produzindo
o sentido convincente da realidade
histórica”, revelou depois Tolkien.
Christopher Tolkien, um dos filhos do autor, assumiu a gestão
do legado após a morte do pai e
era particularmente protetor das
adaptações das suas obras. Mas,
em 2017, a Amazon conseguiu garantir os direitos para adaptar The
Appendices e O Senhor dos Anéis,
concordando em produzir cinco
temporadas da série. Aliás, Jeff Be-

zos, Fundador e CEO da Amazon,
“é um grande fã pessoal de Tolkien e tem uma grande paixão pela
história”, conta Jennifer Salke,
responsável pela Amazon Studios.
Segundo John D. Payne, um dos
criadores da série, o pensamento
da equipa de produção é, de facto,
mais longevo do que o habitual:
“Sabemos até qual vai ser a nossa
última imagem do último episódio.
Os direitos que a Amazon comprou
foram para uma série de 50 horas.
Sabiam, desde o início, qual era a
dimensão - esta era uma grande
história com um início, meio e fim
claros. Há coisas na primeira temporada que só compensam na quinta”.
A história da série «O Senhor dos
Anéis: Os Anéis do Poder» passa-se

mais de 3.000 anos antes dos acontecimentos da trilogia O Senhor dos
Anéis. A primeira temporada foi filmada na Nova Zelândia, tendo sido
construídos cenários reais, incluindo cidades com lapidação de água
contra as docas, para mostrar locais
da Terra Média como Númenor (a
versão de Atlantis de Tolkien), Lindon (reino habitado por Elfos) ou
Khazad-dûm, também conhecido
por Moria, um antigo reino subterrâneo onde os anões cavavam
à procura de tesouros e que os fãs,
certamente, se lembrarão pelo épico momento de Gandalf em que
luta contra o monstro Balrog, um
confronto que quase o mata (a frase
“You Shall Not Pass” é particularmente icónica). Na série, iremos ver
uma versão muito diferente deste
reino, com luz e música.
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DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO LIVRO
Como em qualquer adaptação de
uma obra literária, pode haver diferenças em relação ao texto, como
é o caso desta nova série. Todavia,
John D. Payne assinala o objetivo
dos criadores da série em manter
a essência de Tolkien: “Foi como
se Tolkien tivesse colocado algumas estrelas no céu e nos deixasse fazer as constelações. Nas suas
cartas [particularmente numa
à sua editora], Tolkien falou de

querer deixar para trás uma mitologia que ‘deixe espaço para outras
mentes e mãos, empunhando as
ferramentas da pintura, da música e do drama’. Estamos a fazer
o que Tolkien queria. Enquanto
sentíamos que cada invenção nossa era fiel à sua essência, sabíamos
que estávamos no caminho certo”. “Sentimos que se tratava de
um grande épico suficientemente
distinto do que tinha sido adapta-

do antes, mas que tinha ligações
suficientes para ser um pouco familiar. Essa tem sido a palavra
de ordem desde o primeiro dia:
fazer algo diferente, mas familiar, e esperemos que seja enorme,
épico e espantoso por direito
próprio”, referiu Patrick McKay.
Uma das principais diferenças
prende-se com a compressão da
narração dos acontecimentos em

termos de tempo. Enquanto, na
obra, a história passa-se ao longo
de centenas de anos, aqui o tempo
desenrola-se de forma mais rápida. Outra mudança será a adição
de hobbits, que não existiam na
Segunda Era. Contudo, “não pareceria a Terra Média se não houvesse hobbits”, assinala McKay.
Por isso, a série vai incluir os harfoots, os predecessores dos hobbits tão adorados por muitos fãs

de Tolkien. Neste caso, os harfoots
ainda não se instalaram no Shire,
preferindo viver como nómadas.
Além disso, a produção marca a
primeira vez em que uma pessoa
não-caucasiana interpreta um
Elfo num projeto de uma história
Tolkien, através do personagem
Arondir, interpretado por Ismael
Cruz Córdova, e Sophia Nomvete
dá vida à princesa Disa, tornan-

do-se a primeira atriz negra no
papel de uma anã. Lindsey Weber,
produtora executiva da série, conta
que “pareceu-nos natural que uma
adaptação do trabalho de Tolkien
refletisse como o mundo se parece
na realidade. Tolkien é para todos. As suas histórias são sobre as
suas raças fictícias a fazerem o seu
melhor trabalho quando deixam o
isolamento das suas próprias culturas e se juntam”.
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A SEGUNDA ERA
A história da Terra Média foi narrada em três eras, conhecidas como as
Eras de Arda, sendo que a mais conhecida é a fase final da Terceira, na
qual se passam os acontecimentos
de O Senhor dos Anéis. Contudo, o
palco da nova série é a Segunda Era,
um período de alguma paz na Terra
Média e que tem a duração de 3.441
anos. É nesta altura que Sauron cria
o Anel que comanda todos os outros Anéis do Poder.
Por isso, apesar de o universo ser
o mesmo, há diferenças em relação
ao que foi dado a conhecer nas
trilogias cinematográficas. John
Howe, artista conceptual, explica
que “este é um mundo que é muito

vibrante. Os elfos não se escondem
em Mirkwood ou permanecem em
Rivendell. Estão ocupados com a
construção de reinos. O reino anão
de Moria não é uma mina abandonada e os paraísos cinzentos
ainda não são uma cidade abandonada. Adorei ter a oportunidade
de explorar essa história invisível”.
O reino dos Elfos será, particularmente, diferente, segundo conta:
“Estamos finalmente a navegar nos
oceanos da Terra Média. Eles são
assustadores e empreendedores e
estão quase a colonizar o mundo.
Foi algo muito divertido de imaginar. É algo que nem O Senhor dos
Anéis nem os filmes de O Hobbit se
aproximaram”.

Outra das diferenças é no visual
dos orcs, o exército de Sauron.
Durante a Segunda Era, os orcs
estavam a recuperar de um momento de quase extinção aquando
do final da Primeira Era, restando
poucos sobreviventes, que dispersaram no território da Terra
Média e que estavam a ser caçados. Jamie Wilson, responsável
pelo departamento de prostéticos
da série, explica as diferenças nos
novos orcs: “Estão a sair da escuridão. Por isso, este é um momento inicial. Assim, por exemplo, nos
filmes passados, estão bastante
danificados e marcados, porque já
houve muito mais batalhas. Isto é
mais ou menos antes da próxima

Amazon - e a família Tolkien -, que
apostou em ambos para esta ambiciosa empreitada. “Temos trabalhado
em tantos projetos com tantas pessoas fantásticas e excitantes que
nunca foram feitas ou trabalhadas
em coisas que foram feitas e não
recebemos crédito”, conta McKay.
“Éramos apaixonados pelo material e tínhamos uma abordagem que
correspondia à vontade e ambição
da Amazon”, revelou Payne.
É claro que ambos não estão sozinhos e contam com o apoio de uma
equipa robusta, composta por nomes como o consultor Bryan Cogman (um dos produtores executivos
da série «A Guerra dos Tronos») e o
realizador J.A. Bayona. Sobre a experiência de trabalhar num projeto desta dimensão, Payne faz uma
analogia com personagens bastante
conhecidos deste universo: “Sentimo-nos como hobbits, como duas
pessoas muito pequenas num mundo muito grande, a quem tinha acabado de ser confiado algo que significava tanto para tantas pessoas
diferentes”.

OS DESAFIOS DE UMA SÉRIE AMBICIOSA
série de grandes batalhas. Portanto, há uma textura mais suave. Há
rugas, linhas e formas, mas não
estão tão cicatrizados devido às
batalhas”. Pela primeira vez, o exército de orcs contará com figuras
femininas.
O que não será novidade é a aposta
no uso de prostéticos, retomando
a linha da trilogia de Peter Jackson. “Adoramos as criaturas práticas e físicas, especialmente nos
primeiros filmes. Queríamos fazer
isso porque funciona realmente”,
realça McKay. Apenas 25% dos
atores interpretam personagens
humanos.

A série terá múltiplas histórias
narrativas, passando por vários reinos. Mas, no centro, claro, está “a
criação dos anéis”, explica Patrick
McKay. “Anéis para os elfos, anéis
para os anões, anéis para os homens
e, depois, o único anel que Sauron
utilizou para os enganar a todos. É
a história da criação de todos esses
poderes, de onde eles vieram e o que
fizeram a cada um desses povos”.
Patrick McKay e John D. Payne são
dois quase novatos nestas andanças
e «O Senhor dos Anéis: Os Anéis
do Poder» é mesmo o seu primeiro
grande projeto. Contudo, a sua visão
para a série conseguiu convencer a

A banda-sonora de «O Senhor dos
Anéis: Os Anéis do Poder» está a
cargo de Bear McCreary, vencedor
de um Emmy por «Da Vinci's Demons», num trabalho realizado em
parceria com os Abbey Road Studios, os Air Studios e o Synchron
Stage. McCreary gravou e compôs
horas de música com a contribuição
de uma orquestra sinfónica completa, juntamente com instrumentos folclóricos e cantores corais.
A música dos filmes O Senhor dos
Anéis é um dos elementos cruciais,
com uma presença, muitas vezes,
marcante e que contribui para o engrandecimento da narrativa. Howard Shore foi o compositor das bandas-sonoras das trilogias O Senhor
dos Anéis e O Hobbit, tendo vencido
três Óscares pelo seu trabalho para
«O Senhor dos Anéis - A Irmandade
do Anel» e «O Senhor dos Anéis - O
Regresso do Rei».
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«O Senhor dos Anéis: Os Anéis do
Poder» estreia praticamente na
mesma altura de outra série que
serve de prequela a uma produção
de culto, «House of the Dragon»,
que mostra o que aconteceu séculos
antes dos acontecimentos da série
de fenómeno mundial «A Guerra
dos Tronos». Alguns fãs mostraram alguma preocupação pela possibilidade de a Terra Média seguir
os passos de Westeros, revelando
maiores níveis de violência e sexo.
Contudo, segundo McKay, tal não

irá acontecer, já que o objetivo
passava por “fazer uma série para
todos, para crianças com 11, 12, e
13 anos, embora por vezes possam
ter de tapar os olhos se for um pouco demasiado assustador. Falámos
sobre o tom nos livros de Tolkien.
Trata-se de material que, por vezes,
é assustador - e, por vezes, muito intenso, bastante político ou bastante
sofisticado - mas que também é caloroso e confirma a vida e otimista. É
sobre amizade, irmandade e derrota
das grandes trevas”.

J.A. BAYONA
J.A. Bayona, responsável por «O
Impossível» (2012) ou «Mundo
Jurássico: Reino Caído» (2018),
realiza os dois primeiros episódios e conta que se inspirou na sua
história pessoal para a abordagem
do início da série, que fala bastante
sobre os rastos do passado. O cineasta recorreu às memórias enquanto crescia em Espanha, um país em
recuperação de uma guerra civil
que ocorreu décadas antes do seu
nascimento. “Tivemos uma dita-

dura durante 40 anos, pelo que se
nota as repercussões da guerra e a
sombra do passado”, conta. “Penso
que tudo isto está relacionado com
as repercussões da guerra. Há uma
ideia que é muito fiel a Tolkien, que
é a intuição. Galadriel tem uma intuição de que as coisas não estão resolvidas e ainda há algo à espreita”.
Sobre a experiência de adaptar a
obra de Tolkien, Bayona diz que foi
“pura alegria, porque partilho com
o Tolkien a mesma ideia de fantasia

e de como a fantasia pode retratar
melhor a realidade do que a própria
realidade. Por vezes, é difícil reconhecermos as coisas se tiverem mesmo à nossa frente e é preciso alguma distância. Penso que a fantasia
dá-nos essa distância. É como se
fosse um espelho deformado onde
se pode ver melhor. E, nesse sentido, adoro essa ideia de fantasia
porque há sempre uma psicologia
envolvida nela. Refere-se a um sentimento real e a uma emoção real”.
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GALADRIEL

Galadriel tornou-se numa das personagens mais marcantes de O Senhor dos Anéis através da interpretação de Cate Blanchett, retratada
como uma elfo sábia e serena, que
resiste à tentação do anel que Frodo
lhe oferece - uma das cenas mais intensas de «O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel». Mas, nesta nova
série, Galadriel não é bem assim.
Em «O Senhor dos Anéis: Os Anéis
do Poder», conhecemos uma versão
muito mais jovem de Galadriel e é
uma oportunidade para perceber a
evolução da personagem, que assume, na série, um maior destaque.
Aqui, Galadriel é uma corajosa guerreira, determinada a vingar a morte
do irmão, que foi morto enquanto
lutava contra Sauron e a sua armada. Acaba por assumir a missão do
irmão e persegue o vilão em toda a

Terra Média, não acreditando que
desapareceu por completo.
“Tive de encontrar esse equilíbrio
entre alguém que tem um elemento do eterno, mas que ainda não
viu tudo. Não esperem a mesma
personagem que encontrarão mais
tarde”, diz Morfydd Clark, a nova
intérprete da personagem, descrevendo-a como sendo “uma lenda vida”. A atriz sueca diz que interpretar uma elfo não estava nos seus
planos. “ Sempre me vi mais como
uma hobbit," brinca.
Clark é mais conhecida pela série
«His Dark Materials» e em «Saint
Maud» (2019), num papel de uma
enfermeira que sofre alguns traumas. Contudo, Galadriel é o oposto
dessa personagem, obrigando a um
trabalho redobrado da atriz, como

a própria conta: “Quando estava a
interpretar Galadriel, a equipa de
duplos disse: 'Tens um problema,
porque estás habituada a ser atacada em filme'. Vacilava muito quando
as pessoas me atacavam. Fizeram
terapia de exposição comigo, com
homens enormes a correr para mim,
a gritar com espadas, para me impedirem de parecer assustada. Porque
definitivamente tive papéis como
a vítima - e a Galadriel não é isso”.
Clark confessa ser uma grande fã
de O Senhor dos Anéis, que assistiu
“de forma obsessiva durante toda
a infância”, e considera que o facto de ser fluente em galês ajudou
na aprendizagem da língua falada
pelos Elfos, tendo apreciado vestir
a armadura todos os dias, algo que
contribuiu no processo de dar vida
a Galadriel.

ELROND

Elrond é outro dos personagens
que os fãs reconhecerão, embora numa versão mais jovem.
Hugo Weaving foi o anterior intérprete do personagem, sendo
metade-homem,
metade-Elfo,
que assume a liderança de Rivendell, além de ter tido um papel
importante na luta contra o exército de Sauron na última aliança
entre os Elfos e os Homens e
na forma como ajuda Frodo
na missão de destruir o anel.
Mas, tal como no caso de Galadriel, Elrond ainda não é bem esta
figura em «O Senhor dos Anéis:
Os Anéis do Poder». Na série, Elrond é conselheiro do rei Gil-Gal-

ad, sendo um político ambicioso
que luta por estar à altura do legado deixado pela sua família.
“Ele ainda tem muito que aprender”, conta Robert Aramayo, que
dá vida a Elrond. “O seu pai salvou o mundo, o que é muito para
estar à altura”.
O ator britânico volta, assim, a
interpretar a versão mais jovem
de um personagem icónico, tal
como aconteceu na série «A Guerra dos Tronos», como o jovem
Ned Stark. Curiosamente, Stark
foi interpretado por Sean Bean,
que também tem um papel marcante em «O Senhor dos Anéis - A
Irmandade do Anel».
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MÍRIEL E PHARAZÔN

Pela primeira vez, a ilha de
Númenor será representada numa adaptação de uma
obra de Tolkien. Na trilogia,
Númenor já tinha sido derrubada, mas, no período da
série, ainda é um local importante, do qual descenderiam
figuras como Aragorn, Boromir e Faramir.
Em «O Senhor dos Anéis: Os
Anéis do Poder», o reino é liderado pela rainha regente Míriel,
interpretada pela atriz Cynthia
Addai-Robinson, que foi Amanda Waller na série «Arrow».
Embora

tenha

um

profun-

do amor pela sua terra-natal,
Míriel sente que há algumas
tensões que podem abalar a paz
daquele local. “Tem muito poucas pessoas em quem confiar e
está ciente das implicações de
qualquer decisão que tome”,
explica a atriz, que refere que
Míriel “é uma líder ponderada,
que tem uma bússola moral e
um centro moral, quer manter a paz e a estabilidade da
Númenor. Mas também está
consciente dos rumores nas
ruas”.
O braço-direito de Míriel é
Pharazôn, um consultor real
que ajuda a gerir a relação da

líder com o povo. Trystan Gravelle, que participou recentemente na série «A Noite de Todas as Almas», fala mais sobre
o seu personagem: “Pharazôn
é todo a favor do modernismo,
quer celebrar Númenor como
um verdadeiro reino de homens
em vez de se lembrar dos dias
das raízes dos Elfos, algo que
vê como sendo um olhar retrospetivo. É um homem que se
move para a frente, é muito engenhoso e está tudo relacionado com criar um legado porque,
sendo um homem, é mortal e,
como todos os homens da Terra Média, é sobrecarregado pela
sua mortalidade”.

ISILDUR

Isildur é um nome que não é estranho para os fãs de O Senhor dos
Anéis. Trata-se do homem que
consegue cortar o anel do dedo de
Sauron, mas falha no momento de
o destruir, levando ao ressurgimento do poder do vilão. Aragorn, um
dos protagonistas da trilogia e dos
mais importantes personagens, a
quem Viggo Mortensen dá vida, é
um dos descendentes e um dos seus
receios é que, tal como Isildur, a sua
fraqueza humana seja mais forte e
o impeça de cumprir a sua missão.
Todos sabemos, portanto, o destino de Isildur, mas não conhecemos mais detalhes sobre o carácter
do personagem, algo que «O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder»

procura dar resposta. Payne destaca
a importância de Isildur: “Quando
se ouve a história, pensa-se ‘que
idiota. Este tipo podia ter acabado
com todo este sofrimento, mas,
por causa do seu orgulho, vaidade e
ganância, não o fez’. Sabendo para
onde vai esse personagem, como é
que se faz o público apaixonar-se
por ele? Vemos as provações por
que ele passa e sente-se como sendo
inevitável e trágico, mas percebe-se
porque é que ele o fez”.
Isildur tem uma breve aparição em
«O Senhor dos Anéis - A Irmandade
do Anel», com interpretação de
Harry Sinclair, mas agora é Maxim Baldry, mais conhecido pela
sua participação na série «Years

and Years», quem dá vida ao personagem nesta versão mais jovem.
O ator dá mais detalhes: “Vemos o
Isildur como um jovem numa encruzilhada, querendo seguir o percurso do seu pai e tornar-se capitão
de um navio, mas também há algo
que o afasta disso e que o puxa para
esta visão romântica da vida fora
da cidade. Há algo de novo lá fora.
Há um vazio nele e ele está de luto
pela sua mãe. Quer encontrar-se a
si próprio e é uma bela história de
um jovem a tentar encontrar o seu
caminho na vida. Comete erros ao
longo do caminho e ainda não é um
personagem bem redondo, mas há
muito amor nele pela sua irmã e
pela sua família”.
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DURIN IV E DISA
Moria é uma das zonas por onde
passam Frodo e os seus companheiros, mas cruzam-se com
um cenário de abandono e de
ruínas. Este local também será
um dos palcos da nova série, mas
de uma forma bem mais luminosa, contando com a liderança de
Durin IV, interpretado por Owain
Arthur, ator galês que participou
em séries como «Hard Sun» e «A
Confession».

Mas Durin IV não está sozinho, sendo
casado com a Disa, a primeira mulher
anã representada numa adaptação de
uma obra de Tolkien. Sophia Nomvete
assume o desafio e não tinha muita
informação ao seu dispor aquando da
audição para a sua personagem, que
apenas era descrita como “maternal”.
Ora, nessa altura, Nomvete estava
a meros dias de dar à luz a sua filha.
“Pensei, bem, não dá para ser muito
mais maternal do que isso”, recorda.
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«House of the Dragon» da
HBO Max é mais um objecto
fascinante saído do universo
criado por George R.R. Martin.
Após «Guerra dos Tronos», uma
das mais bem-sucedidas séries
de todos os tempos, a HBO
não perdeu tempo e começou
a produzir novos projectos
baseados nesta mitologia.
JORGE PINTO

«House of the Dragon» já estreou
e não desiludiu, manteve a
consistência dramática, o sentido
épico e ao mesmo tempo o
intimismo e o lado mais negro da
humanidade. E, também temos
dragões para todos os gostos…
A história desenrola-se 170 anos
antes do nascimento de Daenerys

Targaryen, uma das personagens
centrais de «A Guerra dos Tronos».
A narrativa de «House of the
Dragon» é essencialmente uma
visceral luta pela sucessão do reino
no seio da família Targaryen com
muitos jogos de poder, intrigas
palacianas e incesto q.b. «House of
the Dragon» foi escrita por Ryan
J. Condal e George R.R. Martin
e teve como showrunners Ryan
J. Condal e o realizador Miguel
Sapochnik.
O elenco é formado
essencialmente por um glorioso
ensemble de actores britânicos
como Matt Smith, Paddy
Considine, Rhys Ifans, Steve
Toussaint e Emma D'Arcy,
estes exibem a sua qualidade

interpretativa a cada fotograma.
Há também notáveis excepções
como o caso da jovem australiana
Milly Alcock no papel da jovem
Princesa Rhaenyra Targaryen.
As duas entrevistas cedidas pela
HBO apresentam a dinâmica
da representação com Paddy
Considine com mais um papel
desafiante na sua carreira e o
criador Ryan J. Condal a revelar as
engrenagens criativas de «House
of the Dragon».

IMAGENS © 2022 HBO

Quem é Viserys?
Paddy Considine: Ele é o Rei
de Westeros. É um tipo muito
diferente de Rei, é um monarca
em tempo de paz. Ele recebeu
esse legado - o rei que antes dele,

Jaehaerys, era um rei pacífico.
Viserys sente que é o seu dever
manter a paz nos reinos e não
criar guerras ou algo parecido.
Essa é a missão dele. Mas isso tem
um preço: tentar ser rei naquele
reino não é uma tarefa fácil.
Que desafios Viserys tem de
enfrentar no arranque de
«House of the Dragon»?
Paddy Considine: Bem, por
ser um Rei, as pessoas sempre
pedem algo a ele. É necessário ser
um grande diplomata e possuir
um ouvido compreensivo. Não
soa como algo mais excitante,
mas quando se é um governante,
as pessoas querem que estes se
comportem do modo que eles
esperam que um Rei se comporte.

Eles querem que o Rei actue e reaja
para melhorar o interesse deles. E
nesse aspecto, ele necessita de ser
um diplomata.
Porque desejou fazer parte de
«House of the Dragon»?
Eu realmente gostei de «A Guerra
dos Tronos». Achei que era óptima
- como uma série televisão era por
vezes um verdadeiro espetáculo,
de tirar o fôlego. Há alguns anos
que estive à espera de um papel
como o do Rei Viserys. Queria algo
que fosse um desafio diferente.
Tinha acabado de fazer uma peça
no West End e na Broadway [“The
Ferryman”] e senti que aprendi
muito com aquela peça. Queria
aplicar isso a um personagem.
Nunca fui à escola para aprender
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atuação ou algo assim – não a
técnica – e senti-me um pouco
impostor de várias maneiras.
Diria que tenho qualidades
muito naturalistas em alguns
aspectos como ator, mas pensei
que havia peças que faltavam ao
meu reportório. Sobretudo alguns
aspectos mais técnicos. Então
participar numa peça teatral
conferiu-me disciplina, ensinoume como ser actor, como não
tinha aprendizagem tinha receio
de certos papéis, e textos e coisas
assim. A participação na peça
ajudou-me a lidar com essa lacuna.
Quando a «House of the Dragon»
surgiu estava realmente pronto
para desempenhar um papel como
este. Fiquei aliviado quando recebi
os argumentos e quando li sobre o
personagem Viserys pensei ‘existe
aqui um personagem, há cenas e
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tenho algo para mim’. O Viserys
é complexo, é trágico, é uma
confluência de várias coisas. Fiquei
um pouco lisonjeado quando
eles vieram ter comigo e tiveram
fé em mim para dar vida a esse
personagem. Fizemos a leitura
desde o início e uma das notas do
Miguel [Sapochnik] foi ‘Temos de
ter mais Paddy’. Pensei ‘Obrigado,
porque ao afirmar isso abriu-me
os portões e deu-me licença para
entrar na série e representar.’
Então fui capaz de conferir mais
qualidades que não existiam no
argumento.
Como foi fazer parte de um
projecto com esta magnitude?
Paddy Considine: Foi um prazer
ir ao set e ver a escala de tudo
isso. A Fortaleza Vermelha era
um set enorme - onde poderíamos

literalmente mudarmos e
morarmos lá se quiséssemos.
Era inacreditável - nunca vi nada
nessa escala. E a Sala do Trono...
a primeira vez que vi o Trono de
Ferro e sentei nele, houve um buzz.
Era o Trono de Ferro na Sala do
Trono! Mas no final do dia essas
sensações dissipam-se - e isso é
outro grande aspecto sobre os
argumentos, em última análise,
é um drama muito humano
sobre uma família. Não podemos
considerar somente os argumentos
cénicos; tudo o que podemos fazer
é ser fieis à história. Mesmo com
toda essa escala, tudo se resume
aos personagens neste drama. Mas
há momentos em que olhamos em
redor para a grandeza do cenário e
dizemos: ‘Merda, eu nunca vi nada
assim na minha vida.’

Como se relaciona «House of
the Dragon» em relação «A
Guerra dos Tronos»?
Paddy Considine: Por mais que
eu adorasse «A Guerra dos Tronos»
não estaríamos lá se não fosse
por isso, eu estou apenas lá para
desempenhar o papel do rei. Estou
muito atento ao que aconteceu
antes e respeito mas esta é a nossa
experiência então temos que
abraçá-la e torná-la nossa. Como
as pessoas subentendem isso vai
depender inteiramente delas;
fizemos o nosso melhor. Penso
que isso é muito verdadeiro em
relação à série original: não é um
spin-off é importante afirmar isso.
Nunca senti que fosse assim. É o
mesmo mundo e os espectadores
vão entender isso dos primeiros
episódios. As situações que estão
a acontecer, as artimanhas, os
eventos que ocorrem no interior

da própria história; a violência e
o drama. Está tudo inserido nesse
mundo.
RYAN J CONDAL CoCriador, Co-Showrunner,
produtor executivo &
argumentista
O que houve de especial para si
no livro “Fire & Blood”?
Ryan J. Condal: A maravilha do
mundo do George [R.R. Martin]
e deste livro em particular é que
ele foi escrito como um livro de
História. Portanto, não é um
romance em prosa direta. E não é
apenas escrito como História pois
é escrito a partir de três fontes
diferentes. Então, essencialmente,
temos três narradores não
confiáveis a serem peneirados
por outra pessoa que não viveu
naquele período. Isso deixa muitas

oportunidades de invenção e
esse é um lugar maravilhoso
para começar na adaptação desta
história. Sabia que, desde que
servisse à história que o George
escreveu, haveria muito espaço
para nos divertir no meio. É aí que
meu conhecimento de Westeros
e do mundo, a história das Casas,
a forma como os personagens
interagem, a linguagem e tudo
o que vem a seguir - porque
podemos preencher e preencher
as coisas com o nosso amor por
Westeros.
A que nível esteve o George
R.R. Martin envolvido na
série?
Ryan J. Condal: Sempre
referi que se o Peter Jackson
tivesse acesso a JRR Tolkien
enquanto estava a escrever a saga
cinematográfica de O Senhor dos
Anéis, ele não lhe teria ligado?

OLIVIA COOKE
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Então vi-o como um supervisor, a
voz no éter para mim. Ele respeita
bastante o nosso trabalho, mas
enviei tudo para ele - todos os
argumentos que escrevemos, os
esboços; enviamos as cenas à
medida que enviávamos as cenas
da primeira temporada para a
HBO... queria que ele sentisse que
estava envolvido e a par de tudo
o que estava a acontecer. Isso
geralmente deixava-o muito feliz.
E vou ligar para ele e perguntarlhe coisas, principalmente agora
que estamos a começar a pensar
para a série vai a partir daqui.
Como foi o processo de escrita
dos argumentos dos episódios?
Ryan J. Condal: O primeiro
passo foi há cerca de três anos
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atrás, quando fizemos cerca de
três semanas ao que chamamos
de sala de arquitetura. Isso foi
provavelmente seis meses antes
da HBO escolherem a ideia para
avançar com a série, estava eu e
alguns argumentistas: reunimos
e escalpelizamos sobre o que seria
a série. O resultado final desses
encontros tornou-se uma bíblia
da série. Isso foi essencialmente
uma prova do conceito para a
HBO onde afirmamos que se
gostaram do piloto que escrevi
– aqui estava o rumo da série.
Acabei com provavelmente uma
bíblia de 50 ou 60 páginas, dando
uma visão clara. A HBO afirmou
que gostaram imenso da ideia e
estive sempre atrás do Miguel
[Sapochnik] – sempre num de

forma muito intensa! — durante
todo esse processo. Porque já
o conhecia há muitos anos:
desenvolvemos algumas features
juntos e um programa de TV.
Ele sempre foi minha primeira
escolha para este projecto, porque
eu realmente adorava-o, aprecio
o seu trabalho e obviamente ele
conhecia este mundo. Assim que
Miguel subiu a bordo do projecto,
reunimos os argumentistas e
começamos a destilar a história.
Mas nós já tínhamos o livro e a
bíblia que foi criada para o piloto,
então a primeira temporada já
estava lá no sentido lato. A questão
era, como é que encaixamos tudo?
Quais são todos os detalhes? Isso é
realmente algo digno de uma sala
de argumentistas.

MILLY ALCOCK

Pode introduzir a história de
«House of the Dragon»…
Ryan J. Condal: Começamos
neste período muito longo de paz
e prosperidade em Westeros. O
Rei Jaehaerys, que foi o antecessor
do nosso Rei Viserys [Paddy
Considine], governou por quase
60 anos. Ele assumiu um reino
no caos e depois trouxe ordem a
ele. Ele construiu a Kings Road e
fortificou a Muralha e adicionou
membros à Night’s Watch e
realmente unificou o reino. Ele
deixou um lugar muito rico, muito
pacífico. Mas antes de partir,
ele tinha o clássico 'herdeiro e
um suplente': ele tinha um filho
e um segundo filho, que ambos
morreram tragicamente perto do

fim da vida de Jaehaerys. Então
o dele sucessão muito segura de
repente ficou muito em dúvida. Ele
conhecia a história de sucessões
sangrentas e contestadas: para
evitar uma da sua parte, ele
convocou um conclave para votar
no próximo líder. Foi chamado de
Grande Conselho, essencialmente
reunindo todos os senhores e os
candidatos e a escolha final acabou
em duas pessoas: a sua sobrinha
mais velha, Rhaenys [Eve Best] e
seu descendente masculino mais
velho, o seu sobrinho, que é mais
novo que Rhaenys, Viserys. E,
claro, todos os homens do Grande
Conselho juntam-se e escolhem
um homem. Então Viserys tornase rei e desfruta do próspero
legado de Jaehaerys. Viserys é

tentando honrar o que Jaehaerys
fez, mas ele não tem o olho do
tigre: óptima pessoa, óptimo pai,
mas é um rei muito mau. Porque
ele deseja sempre a unidade e o
acordo e pede constantemente
tudo ao seu conselho; está sempre
a pesquisar e a votar em vez de ser
ele a tomar as decisões.
Qual é a história mais ampla
que está a ser contada aqui?
Ryan J. Condal: A uma linha
de diálogo que amo no segundo
episódio dita por Rhaenys, claro,
mas é a linha que marca toda a
série. Rhaenys, a rainha esquecida
no Conselho, diz a Rhaenyra, ‘Os
homens preferem colocar o reino
a arder do que ver uma mulher a
ascender ao Trono de Ferro.'
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Como desejava que «House
of the Dragon» estivesse
relacionada com a «A Guerra
dos Tronos»?
O Miguel sempre disse: 'Se não
está partido, não vale a pena
arranjar.' Uma das muitas coisas
que funcionou incrivelmente
bem na série original foi o tom
e a forma como foi apresentada.
Foi muito real, táctica, violenta,
engraçada, sombria, sexy e uma
representação de um mundo
vulgar. Estamos a tentar, se não
replicar, certamente a honrar isso.
A nossa série acontece duzentos
anos antes, você também quer
que pareça um tempo e lugar
diferentes - mas ainda pareçam
familiares. Esse é o maior truque.
E quanto mais penso nisso,
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no design visual do mundo, no
design de produção e nos trajes
em particular. Porque para nós,
os castelos e tudo o resto são
um legado geracional. Portanto,
não há muitas mudanças na
aparência física do mundo. Mas
as pessoas vestiam-se de maneira
diferente. E penso que alguns
dos vernáculos que você ouvirá
também são um pouco diferentes,
apenas refletindo a ideia de que as
coisas caem em desuso e as modas
mudam.
Quanta magia e feitiçaria há
em «House of the Dragon»?
Quando e porquê é emprega o
sobrenatural?
Ryan J. Condal: O George fez
isso maravilhosamente no livro:
ele chamou de mundo de baixa

fantasia. A magia para ele esteve
sempre nas margens e parte
dela parecia superstição. Mas
quando você realmente quer ver
magia no mundo, como quando
a Melisandre dá à luz a um
assassino das sombras [em «A
Guerra dos Tronos»], é real, muitas
vezes é horrível e tem um grande
custo para isso. Foram coisas
que tentamos cortar. Vou dizer
que há muito mais dessas coisas
em “A Canção de Gelo e Fogo”. O
nosso mundo não é livre de magia,
mas relativamente é um pedaço
de ficção histórica — mas para
os Dragões. A nossa magia vive
em e com e ao redor dos dragões.
Obviamente eles próprios são
seres e criaturas de magia, mas
porque vivemos num mundo onde
existem dragões, há toda uma

MATT SMITH

infraestrutura em torno deles.
Lembre-se que em «A Guerra
dos Tronos» os dragões voltaram
depois de extintos há centenas
de anos. Então não tinham uma
infraestrutura. No nosso mundo
existe. Há Dragonkeepers aqueles
que cuidam deles; há selas;
há treino; eles falam em High
Valyrian, então os dragões são
treinados desde o nascimento até
receberem comandos humanos
na língua dos seus ancestrais.
Há um poço do dragão onde são
guardados. Há todo esse mundo
que é construído em redor deles;
nós fizemos muita criação de
mitos em torno dos dragões. Claro,
há outras coisas que vêm na série,
mas acho que desde que pareça
orgânico para o mundo e não seja
apenas barato ou fácil - você não

pode simplesmente lançar um
feitiço para resolver um problema
- então eu acho que as pessoas irão
apreciar mais, mesmo que haja
menos dele. Porque quando vemos,
é especial e foi algo merecido. E
como disse, no mundo do George,
também tem um custo.
Como é que trabalhou em
conjunto com o Miguel
Sapochnik como coshowrunners?
Ryan J. Condal: A maneira mais
básica de dizer isso é que ambos
somos pessoas muito honestas.
Eu sei que não posso realizador
direto e ele sabe que não é um
argumentista, mas nós dois
temos uma visão criativa para
mostrar. Temos sentimentos
sobre o elenco e a aparência da

cenografia e a visão para o figurino
e como as espadas devem ser
... mas então chegamos a uma
separação de águas onde, ok,
alguém tem que sair e bloquear
e direcionar essa cena; mas
alguém tem que escrever a cena
primeiro. Nos permitimos a
colaborar nas sobreposições. Mas
eu deixo realizar. E ele deixa-me
escrever. Espero que se torne algo
melhor do que qualquer obra que
poderíamos ter individualmente
— essa é a marca de uma grande
parceria.
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A FADA DO LAR
JOÃO MAIA

Depois do êxito com o seu
projeto mais longo de sempre,
«Variações» (2019), João Maia
regressou ao plateau após
um convite de Tino Navarro
para realizar «A Fada do
Lar» (2022), num argumento
assinado pelo estreante Andrè
Guerra dos Santos.
SÉRGIO ALVES
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A rodagem de «A Fada do Lar» foi
difícil, marcada pelas vicissitudes
da pandemia, foi um dos assuntos
abordados pela Metropolis, numa
conversa com o realizador. Falouse ainda da escolha de Joana
Metrass e da sua personagem
Vera, do elenco
mais velho e
duma supresa
– a presença
de Sérgio
Godinho
no filme,
da música
de Armando Teixeira e do
acolhimento positivo do público
na antestreia do filme, motivo de
satisfação do realizador.

Como nasceu este filme?
João Maia: Foi com base num
argumento previamente escrito
dum filme que já tinha recebido
financiamento. Fui convidado
para realizar o filme pelo Tino
Navarro (MGN) e foi um projeto
onde também aprendi muito,
embora já tivesse,
previamente,
realizado
trabalhos
encomendados
– para televisão,
publicidade, etc...
Mas, no caso do cinema, esta foi
uma primeira vez que realizei um
trabalho nestes termos. A minha
experiência de cinema tinha sido
sempre a partir de argumentos
meus, ou seja, escrever e realizar.

O filme
é uma comédia,
uma comédia romântica

E, neste caso, realizei a partir
dum argumento de outra pessoa,
o André Guerra dos Santos, é o
primeiro argumento dele.

FOTOS ®MGN2022

O «Variações» era um
projeto pessoal. Neste caso,
trabalhaste com base num
argumento escrito pelo André
Guerra dos Santos. Quais as
diferenças no processo: entre
trabalhar num filme escrito
por ti e trabalhar num filme
escrito, neste caso, pelo André?
JM.: As diferenças são
significativas! Quando tu
escreves o argumento, tens um
envolvimento na história que já
vem de há muito tempo. Conheces
bem a história – a história está
dentro de ti. Conheces bem os

personagens – também estão
dentro de ti! Quando se parte de
um argumento escrito por outrem,
ele vai entrando dentro de nós,
demora tempo a entrar, porque
não foste tu a criar a história,
ela entrou dentro de ti. Durante
todo o processo, parece que vamos
sempre andando a ver a história,
momento a momento. Quer dizer,
não foste tu a criar a história,
ela entrou dentro de ti por outra
pessoa que escreveu. Tenho o
mesmo fascínio seja a realizar
coisas minhas ou a realizar coisas
de outras pessoas, mas sim é
diferente a maneira como tu te
envolves no processo.
Mas tiveste possibilidade de
fazer algumas alterações?

JM.: Não Tive. Não fiz grandes
alterações. Apenas em aspetos
mais ligados aos diálogos. Também
tive de encurtar algumas coisas:
algumas cenas que estavam um
bocadinho extensas.
O filme é protagonizado pela
Joana Metrass neste «A Fada
do Lar». Fala-nos da Vera, a
sua personagem. Quem é esta
personagem?
JM.: Foi a personagem que,
quando li o argumento, mais me
fascinou. É uma jovem, com pouco
mais de 30 anos, com dois filhos a
cargo dela, porque o companheiro
desapareceu. Tem de ter dois
empregos, e um deles é numa
situação meio de risco – stripper
num clube privado. Um dia, agride
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SÉRGIO GODINHO

um dos clientes e tem de ir fazer
trabalho comunitário para um lar
de 3ªidade. Basicamente, o filme
é a vida da Vera, com o trabalho
e os filhos e depois conhece estes
idosos do lar e vai-lhes mudar a
vida!

Sentiste isso quando estavas a
realizar?
JM.: Sim. Os diálogos no
argumento eram todos muito
interligados e interessantes. O
André tem um fascínio por diálogos
e no filme nota-se isso.

Esta Vera é tudo menos uma
“fada do lar”. Será mais uma
supermulher?
JM.: Sim. É um personagem que
me comoveu um pouco. Porque
sei que eles existem – estes heróis.
Tenho muito carinho por estas
mulheres, que têm mais de um
trabalho para meter comida
na mesa dos dois miúdos. E
procuraram sobreviver, neste dia-adia intenso.

A questão da velhice e a forma
como é tratada pela sociedade
portuguesa. Abordá-la duma
forma mais fresca e divertida
para mostrar uma realidade
complexa como é esta. Esta
foi a premissa do filme, nesta
temática?
JM.: Quando li o guião achei que
tinha de ser assim. Achei que se
fosse muito pesado não ia funcionar.
O tema já é pesado. Ainda por
cima está na ordem do dia. Todos
nós devemos ter experiências com
pessoas a partir desta idade, com

O filme revela, nos diálogos, um
ponto de vista muito feminino.
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questões deste tipo. Mas, sim, eu
achei que tinha de dar um tom de
alguma leveza porque o tema é
realmente pesado. Se fosse para o
drama também podia funcionar.
Este é um tema pesado: ouvimos
histórias fortíssimas, todos os dias,
relacionadas com este tema. Cada
vez temos mais esperança de vida e
isso também às vezes têm um preço!
E há situações chocantes. No filme
podemos ver pessoas que estão
ainda na posse das suas faculdades,
estão lúcidas, um bocadinho mais
lentas, mas é a lei da vida. E têm
todas uma vida de experiência. E
são metidas em sítios...
“Depósitos”?
Sim! Exatamente. Portanto, essa
temática claro que me interessou
sim.

Por vezes, abordar
determinadas realidades
duma forma mais leve e com
humor pode ser a forma mais
inteligente de entrar na cabeça
das pessoas?
JM.: O filme é uma comédia, uma
comédia romântica, durante o
qual as pessoas se riem. Tivemos
a antestreia, a sala estava cheia,
inclusive tivemos de abrir mais
uma sala. Correu muito bem. No
final, tive muitas pessoas que
ficaram a pensar nessa parte do
filme do qual falas, das pessoas
mais velhas. Como dizia há
pouco, todos nós tivemos pais,
avós, todos temos esta memória,
não é? Dá-me a sensação de que
isso fica metido na cabeça das
pessoas: todos temos de fazer um
bocadinho mais para proporcionar
uma velhice condigna.

O elenco mais velho é notável!
Inclui João Lagarto, num
registo incrível, Manuel
Cavaco, Márcia Breia,
Margarida Carpinteiro e uma
surpresa, o Sérgio Godinho.
Como foi dirigir estes nossos
“heróis” do cinema, do teatro,
da música?
JM.: Foi o máximo! A Márcia
tinha entrado na minha primeira
curta-metragem e já tinha
trabalhado com ela em televisão.
Já conhecia há muito tempo. A
Margarida Carpinteiro e o Manuel
Cavaco eram pessoas que não
conhecia, mas admirava, desde
há muito tempo. Foram tudo
convites que fiz. E gostei muito
de trabalhar com eles. O ritmo
de trabalho é diferente, mas foi
maravilhoso. O Sérgio (Godinho):
eu precisava dum músico, achava
muito difícil que ele aceitasse. Mas

ele leu o guião, gostou e disse logo
que sim.
O Sérgio Godinho fez cinema
há muitos anos...
JM.: Muito cinema. Fez teatro
também. Foi realizador também.
Tem uma noção cinematográfica
das coisas. Estava a espera que
o desempenho dele fosse bom. E
gostei muito: foi muito natural.
Há sempre um medo nestas coisas:
“epá, vai ser o Sérgio Godinho”!
Não sinto isso. Acho que passado
um tempo as pessoas vão se logo
esquecer disso. Aliás, isso também
acontece com atores: as pessoas
olham para o nome e pensam
o mesmo. O Sérgio estava um
bocadinho inseguro com o piano,
mas eu também não precisava
de alguém que tocasse piano, de
forma excecional, precisava de
alguém que sentisse a música. Por
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isso achava importante ter um
músico para fazer este papel!
Para filmar estas dinâmicas
dum lar de idosos, ou casa de
repouso, fizeste algum tipo
de observação,
pesquisa?
Ou foi um
processo
mais
intuitivo?
JM.: Foi
um processo
intuitivo, mas
também fizemos
alguma pesquisa. Deva-se dizer
que achámos que teríamos de
filmar num lar criado por nós.
Pois filmar num lar a sério seria
impensável. Entretanto veio a

pandemia e filmar dentro dum
lar ficou ainda mais difícil! Este
filme esteve parado um ano e
meio, por causa da pandemia! Nós
estávamos a preparar para filmar
no início de 2020, depois veio a
pandemia e parámos tudo.
Só retomámos agora no
final do ano passado
(2021). Acabei por
filmar, realmente,
num lar a sério pois
a minha assistente
de realização
acabou por encontrar
um lar que estava em
funcionamento e que por causa
da pandemia, tinha fechado uma
ala inteira. E então nós podíamos
entrar com os carros por uma
cave. Mais ninguém tinha acesso.

fazer um
bocadinho
mais para proporcionar uma velhicecondigna
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Todas as manhãs fazíamos o teste
de covid. Preparámos tudo nessa
ala. Subíamos por uns elevadores
diretamente para lá. Tínhamos
uma situação interessante dentro
do lar: embora não tivéssemos
em contato com os utentes do lar,
víamo-los pelas janelas, a maneira
como interagiam, como tomavam
as refeições. Estávamos mesmo ali
ao lado. Não estávamos a recriar
nada, era mais realista. Achei isso
interessante, e de certa forma
inspirador.
Falaste há pouco da rodagem:
foi muito complicado por causa
da pandemia...
JM.: Supercomplicado! Pela
própria temática do filme:
apanhou-nos em março de 2020,

TOMÁS ALVES E JOANA METRASS

na altura dos castings e da
repérage [para encontrar cenários
de filmagens] – o tal lar que eu
tinha escolhido não é o lar onde
acabámos por filmar. O que eu
tinha escolhido, que era o da Santa
Casa, foi-nos vedado assim que
surgiu a pandemia! Foi vedado o
acesso a todos os décors desse lar,
compreensivelmente! Soubemos
logo que o vírus atacava de forma
mais intensa as pessoas mais
velhas, que eram também as mais
vulneráveis. E isso tornou muito
difícil a produção do filme! Aliás,
senti logo que, nesse ano (2020),
não íamos filmar! E em 2021
estávamos a tentar encontrar uma
“janela de oportunidade” para ver
o que podíamos fazer. Em cima
do Verão de 2021, a sensação que

existia é que podíamos preparar
o filme e começar a filmar em
setembro e outubro. Sempre
com o receio que alguma coisa
pudesse correr mal – pela própria
temática do filme, poderíamos ter
de interromper a rodagem. Mas,
não foi necessário. Tivemos quatro
semanas e meia de rodagem no lar.
Eram seis semanas de rodagem
do filme todo e foram quatro
semanas e meia no lar. Portanto,
o filme é quase todo passado no
lar. Mas conseguimos terminar
tufo. E, pouco depois disso, os
casos voltaram a subir e voltaram
a existir novas restrições. Foi, em
suma, uma pequena “janelinha”
onde pudemos fazer este filme!
Isso dificultou muito o vosso

trabalho?
JM.: Sim, o ter de fazer testes
diários de covid. No fundo, torna
a produção toda mais lenta. Por
exemplo, os transportes: não se
podia transportar mais do que
uma pessoa de cada vez, nos
carros. O que torna tudo muito
mais pesado para a produção. E
também mais caro!
Lembrei-me dum filme dos
anos 1980, o «Cocoon – A
Aventura dos Corais Perdidos»
(1985) realizado pelo Ron
Howard. Viste este filme
quando estavas a preparar a «A
Fada do Lar»?
JM.: Tenho um amigo norteamericano que me perguntou,
quando estava na rodagem do
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filme, se eu me lembrava do
«Cocoon» (1985). Respondi-lhe
que já não me lembrava muito
bem, mas fui procurar e vi um
bocado do filme. Mas não me
serviu de inspiração, nem de
referência. É um filme muito
comovente. Mas não sou muito
de inspirações, aliás é raro ver
filmes sobre temas que estou a
filmar. Existem pessoas para quem
esse processo poderá funcionar.
Compreendo perfeitamente isso.
Mas comigo não funciona, não.
Há um momento delicioso no
filme: a revolta dos idosos e
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escapadela noturna ao som de
música punk. Estava escrito
no argumento ou surgiu na
rodagem?
JM.: A cena estava escrita embora
a música escolhida não estivesse
definida, previamente. Estava
escrito que eles saíam do lar
para ir cantar, para ir tocar uma
música para uma das personagens
do filme que tinha sido cantora,
interpretada pela Carmen Santos,
cantar ao vivo. Era uma música
que ela cantava muito quando era
mais nova e então, eles escaparamse do lar para ir tocar e cantar a
canção mais uma vez. Mas sim,

estava tudo escrito, não foi nada
improvisado.
A banda sonora é do Armando
Teixeira. Como foi trabalhar,
novamente, com ele?
JM.: Conheço-o há muito tempo:
ele fez os arranjos da música
do «Variações» (2019). Temos
uma relação de amizade, e uma
proximidade grande. Sei que o
Armando é uma pessoa que se
adapta bem. Precisava, neste filme,
de ter duas canções: uma para a
antiga cantora, protagonizada
pela Carmen Santos, e essa era
a cara do Armando Teixeira e
dos Balla, com esta roupagem

meio antiga duma canção meio
anos 1960. È o universo dele. E o
objetivo foi esse. A outra canção
era para a protagonista do filme,
a Vera. Normalmente, a banda
sonora só aparece quando o filme
já está rodado. Pedi-lhe para fazer
estas duas canções e ele acabou
por fazer a banda sonora toda.
Foi um processo supersimpático:
o Armando é muito bom músico,
tem boas ideias, e eu queria
que fosse uma banda sonora
de ambientes, e sabia que era o
universo dele. Correu lindamente!
Gosto imenso da banda sonora!

A antestreia correu bem. Quais
são as expetativas para a
estreia do filme?
JM.: Fiquei muito animado com
a antestreia! Sei que estamos
numa época muito difícil para o
cinema português. Os números
de bilheteira são muito duros. As
pessoas não estão a ir em força
ao cinema. Está muito menos
gente a ir ao cinema e se o cinema
português já tinha esse problema,
vê esse problema aumentar e ainda
menos gente vai. Mas repito, fiquei
muito animado com a antestreia:
a sala Manoel de Oliveira estava
cheia, tivemos de abrir a sala de

baixo. Portanto, estavam quase
1000 pessoas! Muitas gargalhadas
e pessoas comovidas no final
do filme. Fiquei muito animado
com a receção, estou animado
que podemos fazer números
interessantes no box-office.
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SÉRIES
Têm sido semanas em
cheio para os fãs da
televisão... e de cinema.
Sim, as adaptações
continuam em força e
as mais recentes, da
literatura ao grande
ecrã, impõem respeito.
Falamos de «O Senhor
dos Anéis: Os Anéis do
Poder», «House of the
Dragon», «Andor» e
«Sandman» [foto], por
exemplo. O difícil é ter
tempo para manter as
séries todas em dia.
SARA QUELHAS

INSIDE Nº 9

O Filmin disponibiliza a
mais recente temporada
da série britânica «Inside
No 9». A premiada
série da BBC já foi
renovada para mais duas
temporadas.
SARA QUELHAS
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Em mais um conjunto de episódios surreais e independentes,
Steve Pemberton e Reece Shearsmith (criadores e protagonistas) continuam a mostrar o que
se esconde atrás do número “9”.
Numa combinação épica de humor negro e uma sucessão antológica apoiada em argumentos
bizarros, os autores dão corpo
a algumas das histórias mais
engraçadas da televisão desde
2014. Como tal, a nova tempo-

rada, que agora chega ao Filmin,
não poderia fugir à regra.
A série evoca sentimentos tão
antigos como a dor da perda,
bem como conceitos mais contemporâneos e que têm ganhado
dimensão cívica, como o aquecimento global, levando ambos ao
extremo. Com o twist esperado
no final, mas imprevisto, «Inside No 9» tem a capacidade de se
reinventar a cada 30 minutos de

O QUE ESCONDE O “9” DESTA VEZ?
FILMIN
história, desconstruindo personagens e ambientes em instantes.
Não há limites para a criatividade
de «Inside No 9», cuja premissa
deixa aos criadores total liberdade para criar a narrativa que bem
entenderem. Esta só precisa de
estar, de forma subtil, ligada ao
tal número 9 que batizou a série.
Com atores de relevo a partici-

parem na nova temporada, como
Mark Gatiss, Annette Badland,
Sophie Okonedo ou Jason Isaacs, o epicentro acaba por estar
sucessivamente na dupla que
tem garantido o sucesso da trama, e que imagina novos relacionamentos e conflitos. Uma série
de qualidade que se vê com bastante facilidade, ainda que haja,
como seria de esperar, alguns
episódios mais impactantes do
que outros.

METROPOLIS Outubro 2022

63

SHE HULK
«She Hulk» disponível
no Disney+ há algumas
semanas e não conseguiu,
para já, conquistar
a audiência. A fase 4
do Marvel Cinematic
Universe (MCU) tem sido
pautada pelas reações
pouco efusivas aos
“novos” super-heróis
(Eternals, Moon Knight),
ainda que “antigos” para
quem acompanha as
comics.
SARA QUELHAS
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O primeiro episódio de «She
Hulk» trouxe algum otimismo.
Depois de grandes críticas às
primeiras imagens com o resultado dos efeitos visuais que
transformavam Tatiana Maslany em She Hulk, a fandom parecia mais convencida, pelo menos parcialmente, em relação à
série. Para isso muito contribuiu
a presença de Mark Ruffalo como
Bruce Banner, bem como algumas gags e referências a outras
incursões do universo Marvel,
nomeadamente a existência de
“outros Hulks” antes da entrada
de Mark. No entanto, uma opção

não agradou à generalidade do
público desde início: o quebrar
da “quarta parede”, que levava
Jennifer Walters e falar diretamente com a audiência, por
vezes até para deixar algumas
farpas a intervenientes dentro e
fora das telas.
«She Hulk» não se leva a sério,
querendo embarcar na nova
onda de séries e filmes, onde
se evidencia Deadpool, que primam pela diversão e argumento
fora da caixa, com muita interação e piadas dentro da ação.
Mas, como bem sabemos, nem

PHOTO COURTESY OF MARVEL STUDIOS. © 2022 MARVEL.

MARVEL, DIVIDIR DEPOIS DE REINAR
DISNEY+
sempre a repetição da fórmula
garante os mesmos resultados,
o que tem tido um impacto claro na receção por parte dos fãs e
ávidos seguidores do MCU. Uma
super-heroína advogada que rejeita, à partida, a sua nova forma, mas que depois se vê forçada
a integrá-la na sua própria profissão? A concretização, em TV,
de uma ideia já de si audaz não
tem convencido.
A atriz Tatiana Maslany tornou-se um fenómeno em «Orphan
Black», uma série menos popular, onde a sua interpretação se-

gura de diferentes personagens
resultou num Emmy. É certo que
depois não concretizou o sucesso que muitos anunciavam, mas
nem uma aposta da Marvel parece capaz de lhe mudar a sorte. É que as críticas ao formato
e execução da série do Disney+
são tantas, que pouco se fala efetivamente de Tatiana ou de outros atores.
O streaming per mitiu à g igante marca que é a Disney
cr iar novas histór ias dentro
dos seus maiores sucessos
do g rande ecrã. E se, no iní-

cio, sér ies como «T he Mandalor ian» e «Lok i» mostraram
resu ltados, a verdade é que
em 2022 nem tudo tem sido
rosas para este universo fantástico. Há menos qua lidade
ou mais ex igência por par te
do público? Será que a ligação
entre histór ias, no pequeno
e g rande ecrã, vai forçar os
fãs a ver até as sér ies/f i lmes
que não gostam? Ou um cer to
ador mecimento vai prejud icar
os êx itos mega lómanos que a
Mar vel tem asseg urado? Os
próx imos anos vão tra zer, natura lmente, mais c lareza.
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O SENHOR DOS ANÉIS OS ANÉIS DO PODER

Há mais uma saga
mega popular prestes a
ganhar vida renovada
no streaming. «O Senhor
dos Anéis: Os Anéis do
Poder».
SARA QUELHAS
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Costuma dizer-se que em equipa
que ganha não se mexe. Como
tal, toca de recuperar uma personagem do universo de J.R.R
Tolkien, Galadriel (nos filmes
Cate Blanchett) – e não só –,
para tentar mais uma aposta
de sucesso da saga literária e
cinematográfica «O Senhor dos
Anéis». Antes dos eventos de
todos os filmes, os originais e a
trilogia «O Hobbit», «O Senhor
dos Anéis: Os Anéis do Poder»
estabelece o início de um conflito, bem como o fantasma da sua
não-conclusão para, recorrendo
a ingredientes já estabelecidos,

criar uma narrativa interessante
para fãs e espectadores de primeira viagem.
“Nothing is evil in the beginning“.
A frase inicial lança o mote daquela que será a temática da nova série do Amazon Prime Video. Galadriel (Morfydd Clark), uma figura
que virá a ser emblemática na história dos Elfos, é uma comandante
amargurada pela morte do irmão.
Envolvida na resistência, segue
há muito tempo (alguns diriam
demasiados) o encalço de Sauron,
que ela acredita ter sobrevivido à
guerra que a série apresenta logo

REGRESSO À TERRA MÉDIA
AMAZON PRIME VIDEO
de início. Apesar de o nome fazer soar logo os alarmes dos fãs
da saga, a verdade é que é pouco
provável que Sauron seja o vilão
principal da primeira temporada.
É uma caminhada, não um sprint.
Sem revelar muito sobre o que
aguarda a audiência em «O Senhor
dos Anéis: Os Anéis do Poder», há
personagens familiares com encontro marcado na prequela. Falamos de figuras como Elrond (Robert Aramayo) ou grupos como os
Khazad-dûm, então a viver tempos de glória. Os ecos da mítica
saga, como seria de esperar, estão

todos lá; é uma questão de tempo
e paciência para conhecer uma das
histórias de origem do universo
literário apresentado no grande
ecrã pela primeira vez em 2001,
com «O Senhor dos Anéis – A Irmandade do Anel».
Em relação a expetativas, é sempre uma questão subjetiva e que,
possivelmente, vai dividir a fandom. Apesar disso, «O Senhor dos
Anéis: Os Anéis do Poder» não
inventa e é uma série bastante
segura, apoiada no histórico e
nos pressupostos lançados, ainda que a séculos de distância. Há

um certo respeito, tanto narrativo
como em termos de ação, que não
causa qualquer mácula ao mundo
Tolkiano.
No entanto, há também espaço
para surpresas. Personagens como
Halbrand (Charlie Vickers) criam
um fator inesperado na realidade
de Galadriel, enquanto o misterioso gigante Adar (Joseph Mawle)
promete abalar a tranquilidade
dos Harfoots, que já antecipam
alguma tragédia nos sinais que
vão recebendo. Será de esperar um
novo (baseado num “velho”) fenómeno televisivo.
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HOUSE OF THE DRAGON

É aquela altura do ano
outra vez. Mais de três
anos depois do final de «A
Guerra dos Tronos», que
tanto dividiu a fandom, o
universo de George R.R.
Martin está de volta à
HBO Max.
SARA QUELHAS
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Aqui estamos nós: 172 anos antes do nascimento de Daenerys
Targaryen, uma das personagens
mais populares de «A Guerra dos
Tronos» e o rosto mais marcante
da família Targaryen. «House of
the Dragon» encontra esta família no poder, com alguns possíveis
problemas na linha de sucessão,
que servem de mote a uma história rodeada de misoginia, traições, morte e alianças. No Trono
de Ferro, depressa encontramos
Viserys Targaryen (Paddy Considine), um rei desejoso de um
filho, ao mesmo tempo que tem
nas sombras o seu irmão, Daemon
Targaryen (Matt Smith), sedento
de ser o seu herdeiro. Onde é que

já encontrámos estes ingredientes para tudo acabar em tragédia?
Pois…
A “nova Daenerys” é a princesa
Rhaenyra (Milly Alcock e Emma
D’Arcy), filha do rei, mas nas sombras de uma sociedade onde o poder
é, logo à nascença, do sexo masculino. Desde jovem que Rhaenyra
se recusa a aceitar com facilidade
as normas sociais do seu tempo, o
que, por diversas vezes, a coloca em
rota de colisão com o pai e a autoridade. Num mundo dominado por
homens, que tentam delinear estratégias que tantas vezes envolvem
mulheres como moeda de troca,
Rhaenyra é uma das personagens

OS DRAGÕES REGRESSAM (FINALMENTE?)
HBO MAX
mais interessantes da nova trama
inspirada em «A Guerra dos Tronos». Uma das poucas séries “resistentes”, depois de avanços e recuos
recentes em prequelas e sequelas da
série-mãe.
Embora comece a um ritmo relativamente lento, «House of the Dragon»
mostra logo ao que vai. Conforme
vai dispondo as peças do puzzle, antes de um avanço temporal que até
leva à troca de alguns atores (não estranhem não encontrar de imediato
alguns dos atores mais requisitados
nas entrevistas promocionais), a
prequela estabelece o estado de sítio
que irá conduzir, inevitavelmente, a
um choque brutal de forças. É cer-

to que se as expetativas estiverem
ao nível da série original, a desilusão é praticamente garantida, pelo
que é preciso ter paciência para
ver o que Ryan J. Condal, George
R.R. Martin e Miguel Sapochnik,
entre outros, têm para oferecer a
uma audiência “mal habituada”.
As principais forças de «House of
the Dragon» estão no seu elenco,
embora seja estranho encontrar
uma série de atores, como um ex-Doctor Who, com um cabelo loiro
platinado. Além dos nomes já referidos, integram o cast Olivia Cooke,
Steve Toussaint, Eve Best, Rhys
Ifans e Graham McTavish, entre outros. Com um forte apoio na inter-

pretação e no argumento, a série é
competente nos momentos de ação
e com a presença de dragões, ainda
que o verdadeiro desafio só chegue
na primeira grande batalha.
Sem desiludir mas também sem impressionar, a nova aposta da HBO
Max vai ser um bom teste para o público, a fim de perceber de que forma
o streaming pouco, ou não, recuperar o êxito estrondoso de «A Guerra
dos Tronos». Os primeiros sinais são
positivos, até porque parte da fandom se apresenta ainda “magoada”
com a última temporada da série-mãe, pelo que uma estreia convincente é o primeiro passo para uma
base sustentada para o que aí vem.
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ANDOR

Cinco anos antes dos
acontecimentos de
«Rogue One: Uma
História de Star Wars»
(2016), a nova série
«Andor» revela mais
sobre Cassian Andor. A
primeira temporada tem
12 episódios.
SARA QUELHAS
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O streaming permitiu à Disney
enriquecer a saga «Star Wars»
(e não só) com novas histórias,
algumas com personagens familiares, que alargam o universo e
permitem, com segurança, chegar a públicos bem estabelecidos.
«Andor» é o mais recente caso,
com o ator Diego Luna a voltar
como Cassian Andor, desta feita em nome próprio e envolvido
num leque vasto de problemas
pessoais e muita ação.

Andor começa a história com o
pé esquerdo, ao envolver-se em
conflitos na sequência da busca
por alguém da sua família, que
desapareceu
misteriosamente. O caso junta-se às dívidas
que tem acumulado, bem como
a uma série de relações dúbias
que antecipam que há muito
para descobrir sobre o protagonista. A estrutura do argumento é sólido, posicionando não só
a personagem principal, como

©2022 LUCASFILM LTD. & TM. ALL RIGHTS RESERVED.

A JORNADA DO “ROGUE ONE” CASSIAN
DISNEY+
também um conjunto de coadjuvantes interessantes, como
Bix Caleen (Adria Arjona), Syril
(Kyle Soller), Maarva (Fiona
Shaw), Mon Mothma (Genevieve
O’Reilly) e Luthen Rael (Stellan
Skarsgard).
Os ingredientes para mais uma
série de sucesso estão lá. O protagonista é conhecido e querido pelo
público, o elenco em geral é forte
e a história, mesmo em flashback,

desperta muita curiosidade. A estratégia de lançar três episódios em
simultâneo, relativamente curtos
(30 a 40 minutos), beneficia também a série, que não é “obrigada”
a mostrar-se em meia hora, mas
pode fazê-lo durante mais tempo,
sem uma pausa longa.
Esta estreia acontece depois de
«Obi-Wan Kenobi», uma das prequelas mais pedidas pelos fãs da
saga.

METROPOLIS Outubro 2022

71

SANDMAN

All that we see or seem
is but a dream within a
dream
Edgar Allan Poe

MANUEL C. COSTA

Neil Gaiman é antes de mais um
contador de histórias, que se radica
numa tradição que se perde na poeira dos tempos. As suas narrativas
fundem todo um passado de histórias fantásticas com uma sensibilidade muito contemporânea. The
Sandman é uma narrativa que engloba toda a história da humanidade, reflectindo todos os aspectos da
experiência humana, e não só, através do percurso de uma personificação antropomórfica de um conceito
comum a todos os seres: o Sonho.
Sonho, oneiros, Sandman,etc.. é um
de sete criaturas conhecidas como
The Endless, que acompanham desde
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sempre o imaginário humano representando vários conceitos comuns a
toda a experiência humana. Sonho
é o terceiro de sete irmãos conceptuais, são eles Destino, Morte,
Desejo e Desespero, Destruição, e
finalmente Delírio, que em tempos
foi Delícia.
O percurso de Sonho é o de uma inevitável mudança, ao qual nem mesmo o senhor do reino dos Sonhos
consegue escapar.
Tudo começa quando um ocultista,
do início do século XX, traumatizado pela morte do filho na I Guerra
Mundial, decide criar um mecanis-

COURTESY OF NETFLIX © 2022

de narrativas gráficas que desde a
década 1980 mudaram para sempre o modo como os comics passaram a ser vistos e apreciados.

NO REINO DOS SONHOS
NETFLIX
mo para aprisionar a Morte e assim
obrigá-la a restituir-lhe o filho perdido. Porém a invocação não corre
exactamente como esperava e em
vez de capturar a Morte o mago
tresloucado captura o seu irmão
mais novo, o Sonho.
Este é o início da saga de Sandman,
que passa o grosso do século XX
e pate do XXI aprisionado numa
campânula de cristal. Quando finalmente consegue libertar-se Sonho
é um ser enfraquecido que se viu
despojado dos seus símbolos de poder – uma bolsa com a infinita areia
dos sonhos, um elmo, e ainda uma
poderosa jóia, um rúbi. Ao regressar

finalmente ao seu reino, Sonho depara-se com uma situação de decadência onde tudo é uma sombra da
sua anterior glória. Apenas alguns
servidores permaneceram fiéis às
suas tarefas e Sonho para restaurar
o seu reino vai, para começar, ter
de recuperar os seus símbolos de
poder. Essa demanda vai levá-lo à
Londres contemporânea, aos Infernos e ainda ao coração da loucura.
Gaiman viu o primeiro capítulo da sua saga ser publicado pela
DC Comics em 1988, prolongando esta incrível história de transformação até 1996. The Sandman
pertence áquele pequeno grupo

Foram precisos mais de 30 anos e
o aparecimento das plataformas
de streaming para que Hollywood
finalmente fosse capaz de fazer justiça à criação de Neil Gaiman. Esta
soberba produção da Netflix tem
além de Gaiman, a direcção criativa
de Allan Heinberg e David S. Goyer,
que junto com uma fabulosa equipa
de técnicos e actores, conseguiram
dar-nos 11 horas de um absorvente,
inventivo e sempre surpreendente
espectáculo televisivo. A narrativa é
bastante fiel ao espírito do famoso
comic-book, oferecendo-nos imagens
raras vezes igualadas na história da
TV. Além de um incrível conjunto
de técnicos, «The Sandman» presenteia-nos com excelentes desempenhos de um elenco ímpar onde destacamos Tom Sturridge (o taciturno
Sonho), Boyd Holbrook (um pesadelo encarnado), Gwendoline Christie
(Mestre dos Infernos), Jenna Coleman (a maga Joanna Contantine),
David Thewlis (o sinistro Dr. D.), e
até o inimitável Stephen Fry (Fiddler's Green). Apesar de algumas
mudanças de raça e género, força
dos tempos actuais, a série aposta
tudo na fidelidade ao texto original,
preferindo iluminá-lo de uma forma
inventiva e visualmente original,
evitando as armadilhasdos excessos de 'criatividade' tão comuns a
muitas séries correntes. Enquanto
proposta de streaming, «The Sandman» tem poucos concorrentes ao
seu nível, resta saber se a Netflix irá
continuar a apostar na sua continuação, já que os custos de produção
são bastante avultados, e os próximos capítulos serão sem dúvida
ainda mais ambiciosos. Sem dúvida
uma das grandes séries de 2022.

METROPOLIS Outubro 2022

73

HELP
ENTREVISTA

MARC
MUNDEN
REALIZADOR
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«Help» é uma estreia exclusiva em
Portugal dos canais TVCine. O
filme é um soco no estômago pela
sua capacidade de transformar
em som e imagens os pesadelos
da vida real trazidos à tona pela
pandemia COVID 19. «Help»
conseguiu aliar uma história
arrepiante, desenrolada num lar, e
que replica (infelizmente) a agonia
de pessoas deixadas ao abandono
pelos Governos um pouco por
todo o mundo. Rapidamente
entendemos que este é um filme
transversal a todos os lugares. Não
é uma obra panfletária ou com
uma conotação política mas estão
implícitas as incongruências dos
vários Governos que condenaram
à morte pessoas que estavam
presas nos lares sem qualquer

tipo de auxílio de quem de direito.
O filme foi realizado por um
experiente cineasta britânico, com
uma longa carreira na televisão
inglesa. Marc Munden deixou-nos
uma excelente impressão com
«Help», levando-nos a esperar
outros voos no futuro. Marc teve
a oportunidade de colaborar
ao longo da sua carreira com
cineastas britânicos de referência,
como Mike Leigh, Derek Jarman e
Terence Davies. «Help» teve como
cabeças de cartaz uma dupla de
actores meteóricos – Jodie Comer
e Stephen Graham. Os dois actores
de Liverpool, que já tinham
estabelecido uma amizade no
início da carreira de Jodie Comer,
durante a pandemia encontraram
com ele um projecto de sonho para

se cruzarem no ecrã. O resultado
final é impressionante, sendo
muito mais do que apenas um
drama ao mesclar géneros e duas
poderosas interpretações. O filme
pode e deve ser visto nos canais
TVCine a partir de Novembro.

© THE FORGE & ALL3MEDIA INTERNATIONAL

JORGE PINTO

Gosto de começar as minhas
entrevistas com esta questão:
Quando foi a primeira que
pensou em ser cineasta? Houve
algum filme que o inspirou a
tomar essa decisão?
Marc Munden: A primeira vez
que me lembro vividamente eu fui
para a universidade para estudar
filosofia e eles tinham uma grande
sociedade cinematográfica. Foi
na University College of London.

Na verdade o Christopher Nolan
acabou por o chefe dessa sociedade
cinematográfica. Isso já foi depois
do meu tempo. Mas eu vi um
filme chamado «O Último Ano
em Marienbad» [1961] e nunca vi
nada assim parecido. É um filme
bastante obscuro com um ótimo
tipo de elemento matemático ao
longo de toda a obra. É um filme
muito formal, mas acho que foi a
primeira vez que pensei, certo, isso
é algo realmente muito diferente.
E acho que gosto de filmes.
Pode relatar a evolução deste
projeto com o argumentista
Jack Torn?
Marc Munden: O Jack queria
escrever uma carta de amor para
o setor de cuidados continuados e

paliativos. A mãe dele trabalhava
no setor de cuidados e minha mãe
ficou dez anos num lar no final
da sua vida com Alzheimer. Eu
tinha uma conexão com aquele
universo. E ao longo desse tempo
percebi o quanto especiais e
particulares são as pessoas que
trabalham no setor de cuidados e
as habilidades que são necessárias
e não o tipo de habilidades que
podem ser quantificadas com
qualificações e outras coisas. São
habilidades como a paciência,
amor e persistência e serem
capazes de terem uma espécie de
hiperconsciência do que as pessoas
realmente são, porque às vezes
elas não conseguem articular. E
então, durante esse tempo, pensei
que seria realmente interessante
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em fazer algo sobre o setor de
cuidados. E então surgiu o COVID
e o Jack começou a escrever e
escreveu em capítulos. Ele ia-me
dando algumas páginas de cada
vez. Então foi um pouco como
obter uma espécie de romance de
Dickens em capítulos ao longo
do tempo. E desde muito cedo, a
Jody Comer e o Stephen Graham
estavam ligados ao projecto. E a
história disso é que eles sabiam
que o Stephen tinha sido mentor,
no inicio da carreira, da Jodie e
ambos queriam fazer um filme
juntos e pediram ao Jack para
escrever algo para eles e foi isso
que ele criou.
A Jody Comer e o Stephen
Graham são de Liverpool foi
igualmente a razão pelo qual
o pano de fundo desta história
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ter-se desenrolado nesta
cidade britânica?
Marc Munden: Sim
absolutamente. A ideia foi que
o filme fosse desenrolado em
Liverpool e apenas com atores de
Liverpool e não termos ninguém
a interpretar um sotaque de
Liverpool. Quero dizer, há pessoas
como David Hayman que são de
fora mas o filme possui a nata dos
actores de Liverpool.
Jody Comer é uma das
melhores atrizes da
actualidade. Como foi
trabalhar com ela? Ela tem
uma interpretação muito forte.
Marc Munden: Em relação
ao seu papel em «Killing Eve»
é uma performance muito
diferente. A personagem é uma
atriz em si mesma. Eu não

vi esse lado naturalista, mas
quando começamos a trabalhar,
ensaiávamos sempre. Fizemos
muitos ensaios e obviamente
fizemos muita pesquisa também.
Conversamos com pessoas que
trabalhavam na área social e ela
também pesquisou muito com os
profissionais de saúde. O Stephen
[Graham] juntou-se a um grupo
de jovens com Alzheimer para
fazer pesquisas e ela trouxe isso
para o seu papel Há também
muito da Jody real nessa relação
entre ela e o Steven Graham. É
como uma relação entre irmãos.
O humor saiu naturalmente entre
eles. O argumento mudou muito
durante os ensaios. Muitas coisas
saíram dos ensaios que eram
realmente sobre o relacionamento
do Steven e da Jody conectando
ao relacionamento entre os seus

personagens, a Sarah e o Tony.
Stephen Graham é poder bruto
desde o seu singular papel em
«This Is England» [2006] ele
tem uma performance incrível
em «Help». Como é que ele se
preparou para esse papel?
Marc Munden: Bem, ele passou
muito tempo com um grupo
de jovens com Alzheimer que
se reuniam no Zoom todas as
semanas da University College
London. O Stephen passou algum
tempo com aquelas pessoas da
sua idade que tinham Alzheimer.
Eu estava realmente interessado
porque eu vi-o a fazer um
monte de desempenhos duros,
particularmente com Scorsese
em «O Irlandês» e «Boardwalk
Empire», mas eu realmente queria
que ele estivesse na condição
para realmente reduzi-lo a ser

como um menino, realmente uma
criança vulnerável. Isso foi muito
importante. Trabalhamos muito
nisso, muito sobre ele estar muito
vulnerável naquele momento.
E isso saiu ao longo de algumas
semanas de ensaios.
Sente que o seu filme possui
uma voz global?
Marc Munden: Espero que sim.
O filme foi apresentado em alguns
festivais e muitas das vezes
recebo a resposta “aquilo que
vemos no filme era exatamente
a situação que vivemos aqui”.
Estive em França recentemente
e algumas enfermeiras vieram
até mim e disseram-me o
mesmo. É muito interessante
saber porque obviamente
ninguém estava preparado
para a pandemia em termos de
quantidade de equipamentos que

seriam necessários e materiais
de proteção (máscaras, luvas,
viseiras). Mas acho que o que
pensávamos na época era que a
maneira como os cuidadores na
Grã-Bretanha foram tratados
foi uma traição total. Na GrãBretanha o Serviço Nacional de
Saúde foi devidamente protegido
porque eles achavam que o serviço
de saúde ficaria sobrecarregado de
alguma forma. Mas foi protegido
às custas do setor assistencial
que foi completamente ignorado.
E pior do que isso, penso que foi
negligenciado pelo governo e
pela forma como as coisas foram
organizadas. E ouvi dizer que foi o
mesmo caso em outros países.
A reação dos governos foi um
fracasso a muitos níveis, as
pessoas foram deixadas para
trás. Sentiu a urgência na
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sua narrativa e no seu estilo
visual em contar esta história?
Sentimos isso no filme.
Marc Munden: Sim. Estava
interessado em fazer obviamente
este filme que é um filme de terror.
Realmente senti que era como
uma espécie de filme de invasão
doméstica. Um filme sobre uma
mulher que está sozinha em
casa com um invasor silencioso e
invisível e ela não consegue ajuda
de fora. Realmente queria que as
pessoas sentissem o horror disso,
sentissem o pavor disso. Mas ao
mesmo tempo queria que fosse
autêntico e não queria que fosse
desencadear qualquer coisa que
fosse sensacionalista no sentido
de horror por horror. Então estava
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trilhando uma linha muito ténue
entre o terror, os sustos e os
sons e ao mesmo tempo o tipo de
atenção gradual, pensando que
alguém que passou por isso vai
pensar que é real? E sinto que
provavelmente conseguimos um
bom equilíbrio no final. As pessoas
diziam que era exatamente assim.
E definitivamente todos os factos
disso, particularmente aquela
longa noite que filmamos, estão
a ser corroborados. Os serviços
de emergência não estavam a
priorizar os lares. Na verdade, eles
estavam a despriorizar. Realmente
queria com este retrato que o
público tivesse uma sensação
visceral de como deveria ser viver
nessa situação.

Como é que planeou essa
composição e a razão por
detrás desses diferentes
olhares em «Help»?
Marc Munden: Sempre vi um
filme em três atos. São quase três
géneros diferentes. Inicialmente
é como um encontro digno de
uma história de amor. Depois vai
para um filme de terror e então
suponho que o final seja como um
road movie ou um thriller. Pensei
nisso como essas três peças e como
a escrita veio do Jack tinha isso
na minha mente. Mas é sempre
importante para mim porque faço
muitos dramas para televisão e
é sempre importante encontrar
um tipo de género que sinto que

STEPHEN GRAHAM E JODIE COMER

pode elevar o género. Não acho
que o drama é suficiente por si
só para atravessar um mundo
lotado de televisão. O género é
realmente algo que que procuro e
uso como uma ferramenta para me
ajudar com o filme. E isso muitas
das vezes determinará o tipo de
gramática que uso para fotografar
algo. Vemos que no filme há
três abordagens muito distintas
determinadas pelo género.
Foi uma boa surpresa como foi
o feedback do público no Reino
Unido.
Marc Munden: Acho que foi
muito boa. Fomos nomeados
para seis BAFTAS, a Jody Comer
ganhou um [Melhor Actriz] e a

Cathy Tyson também [Melhor
Actriz Secundária]. Foi lindo de
ver. Foi muito bem em termos
de audiência. Quero dizer, acho
que se o Steven e Jody não
participassem provavelmente
teria menos público, mas o
filme teve um enorme boca a
boca. Acho que teria gostado
se tivesse um perfil político
ainda mais alto. Mas acho que
os tempos são complicados no
Reino Unido para as emissoras
públicas como o Channel Four.
Acho que provavelmente foi
sensato não usar muito o ponto
de vista político, eles estão a ser
ameaçados muito abertamente de
momento com um programa de
privatização.

Qual será o seu próximo projeto?
Marc Munden: Realmente
não posso dizer. É algo que será
produzido na América que é bem
grande mas é um segredo muito
bem guardado. Fiz um filme infantil
com Jack [Thorne] há alguns anos
atrás. Gosto de trabalhar com
o Jack Thorne, o Dennis Kelly
[argumentista «Utopia»] e o Peter
Flannery [argumentista «A Amante
do Diabo]. E vejo-me a trabalhar
quase à margem da televisão, na
periferia da televisão, porque faço
certos trabalhos que possivelmente
não são comerciais, mas vou
continuar. Tenho outro projeto com
o Jack que estou a fazer, é como uma
peça Dickensiana do Estado da
Nação.
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BOA SORTE, LEO
GRANDE
TÍTULO ORIGINAL

Good Luck to You, Leo Grande
REALIZAÇÃO

Sophie Hyde
ELENCO

Emma Thompson
Daryl McCormack
Isabella Laughland
ORIGEM

EUA/Reino Unido
DURAÇÃO

97 min.
ANO

2022

Inteligente e carregado de sensibilidade, «Boa Sorte,
Leo Grande» aborda a importância da sexualidade e,
mais do que isso, de nos descobrirmos a nós mesmos.
Muitas mulheres passam a vida inteira sem ter um
orgasmo. Esta é também a história de Nancy Stokes,
uma professora reformada, que procura recuperar o
tempo perdido na sua vida sexual. Para isso, contrata
os serviços do jovem carismático Leo Grande.

Há um trabalho robusto na representação
e Emma Thompson está perfeita no papel
principal, interpretando de forma certeira as
muitas subtilezas da sua personagem. Daryl
McCormack procura acompanhar o virtuosismo
da atriz e acaba por surpreender, garantindo
uma boa química, algo essencial para o sucesso
do filme.

A premissa é simples, mas nem por isso comum, e é
bem desenvolvida num argumento particularmente
honesto da argumentista Katy Brand, com uma
realização segura de Sophie Hyde. Contudo, apesar de
o sexo ser o foco central da obra, não é bem isso que
é o mais importante, mas é mais uma desculpa para
abordar outros temas, inseguranças e vontades. O
elenco reduzido e o facto de praticamente só existir
um cenário obriga a um foco maior no texto e as
palavras ganham mais peso, tal como as emoções.
Mas nada de dramatismos, até porque «Boa Sorte,
Leo Grande» ainda rende alguns momentos bemhumorados.

Trata-se de uma produção com um grande
cunho feminino, algo que se reflete em grande
medida na obra. A perspetiva da mulher é tida
em linha de conta em vários eixos da narrativa,
incluindo até os próprios preconceitos da
mulher para consigo própria e para com
outras mulheres - e o impacto deste olhar e
julgamento, que se arrasta há já demasiado
tempo. Mais do que falar de sexo, fala-se de
sexualidade, vulnerabilidade, autoaceitação,
a procura do desejo e o desejo de deixar de
ser invisível. «Boa Sorte, Leo Grande» é uma
descoberta. TATIANA HENRIQUES
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A MULHER REI
TÍTULO ORIGINAL

The Woman King
REALIZAÇÃO

Gina Prince-Bythewood
ELENCO

Viola Davis
Thuso Mbedu
Lashana Lynch
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

135 min.
ANO

2022
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Num futuro, mais ou menos, próximo, quando a
histeria e demência das chamadas guerras de género
e sexo, o totalitarismo do chamado politicamente
correcto e o sinistro 'presentismo' – a absurda
doutrina que pretende interpretar toda a história
humana pela perspectiva actual, os historiadores
vindouros terão um verdadeiro maná onde decerto se
interrogarão sobre os limites da sanidade da sociedade
ocidental e a sua inevitável decadência.

mesmo tempo expandir o seu reino e lutar contra o
flagelo da escravatura.

Um exemplo da inversão de valores em Hollywood e a
deliberada tentativa de reescrever a história de acordo
com uma agenda revisionista é este filme a «Mulher
Rei», de Gina Prince-Bythewood, que nos leva até às
primeiras décadas do século XIX no reino de Daomé
(hoje Benin), na costa da África ocidental. A «Mulher
Rei» centra-se na história das Agojie, a exclusivamente
feminina guarda real do rei Ghezo, que tenta ao

Hollywood nunca soube resistir a uma dramatização
excessiva dos factos históricos, se isso lhe trouxer mais
'espectacularidade' e a assunção dos valores hoje tidos
como correctos.
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Porém, «Mulher Rei» cria uma narrativa alternativa
onde um monarca visionário procura não só combater
a escravatura como os seus vizinhos que querem
submeter o seu reino. Como curiosidade, importa
referir que as Dora Milaje, a guarda real do fantasioso
reino de Wakanda, são de facto inspiradas nas Agojie.

A verdade é que sim, as Agojie foram uma força
militar feroz e muito eficaz, que contribuiu de forma
decisiva para o alargamento das fronteiras do Daomé,

mas foram também instrumentais no incremento do
tráfico de escravos, que eram vendidos a negreiros
europeus ou seus descendentes.
Nesta fita os 'maus' também são brancos,
nomeadamente portugueses-brasileiros. No entanto,
convido o espectador a tentar perceber o que quer que
seja que os colonos esclavagistas falam, será alguma
coisa mas português ou brasileiro decerto não é. Isso
levar-nos-ia a discutir o 'rigor' que os produtores
puseram na recriação dos ritos e costumes do Daomé
oitocentista, mas adiante.
A intriga centra-se em torno de Nanisca, a líder das
Agojie, que tudo faz para servir o seu rei, porém
revela uma costela anti-esclavagista que pôe em causa
a sua posição na hierarquia do reino. Com as suas
companheiras mais próximas e uma jovem recruta

com quem tem uma relação algo ambivalente, Nanisca
luta pela causa do Daomé com toda a ferocidade e
empenho. A narrativa, em termos globais, é algo
tradicional, dando-nos uma heroína (Viola Davis,
sempre excelente e algo assustadora) que triunfa
apesar de uma série de contra-tempos, afirmando
um primado de valores que a pôe mais perto de
2020 do que 1820. O filme tem momentos bastante
interessantes e especialmente cenas de combate algo
brutais e impressionantes, mas o seu fio condutor
resulta algo nebuloso. Esta fantasia 'woke' pretende
agradar a um público contemporâneo, que não está
muito interessado na realidade do Daomé dos inícios
dos século XIX, que era um dos países mais ricos e
prósperos da região, exactamente devido ao tráfico
de escravos, mas sim na celebração de uma causa
que revê o passado através da ideologia de hoje.
MANUEL C. COSTA
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BANDIDO
TÍTULO ORIGINAL

Bandit
REALIZAÇÃO

Allan Ungar
ELENCO

Josh Duhamel
Elisha Cuthbert
Nestor Carbonell
ORIGEM

Canadá
DURAÇÃO

126 min.
ANO
© 2022 CRÉDITOS

2022

Gilbert Galvan foi um dos mais conhecidos
assaltantes da América do Norte, roubou mais de 50
bancos durante 3 anos, no Canadá. Assaltou em quase
todos os estados e só num ano foram mais de 20.
Uma história como esta não podia escapar à fábrica
de sonhos e «Bandido» leva-nos aos acontecimentos
desses anos. O filme começa com o protagonista a
escapar-se duma prisão no Michigan e a fugir para o
Canadá. Aí, assume uma nova identidade. Vivemos na
era de Reagan nos EUA, e as dificuldades económicas
são evidentes. A solução é o empreendedorismo:
assaltar pequenos bancos e ir somando dólares.
Assumindo diferentes identidades em cada assalto,
o nosso “herói” associa-se a um “gangster” local para
assegurar a eficácia dos seus planos. A polícia local
começa a investigar.
Josh Duhamel é o protagonista deste “heist movie”,
filme de golpe, um género explorado com alguma
frequência e que nos deixou alguns dos protagonistas
mais amados da história do cinema. A verdade é
que não conseguimos deixar de ficar do lado destes
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“bandidos” quando a polícia os persegue ou quando
são presos, no final da história. É irresistível a atração
que provoca no espetador a argúcia, coragem e uma
dose de locura para cometer estes crimes e tornaremse o alvo principal das autoridades. As questões
morais são discutidas e, neste filme em particular, a
máxima do “bom selvagem” de Rousseau – “Ninguém
nasce mau” – dá cor aos acontecimentos.
Importa saber se com uma história deste calibre,
o canadiano Alan Ungar teria mãos para a filmar.
O resultado não desilude pois quer a irreverência
quer a ironia do tom contribuem para isso. Acresce
o charme e elegância, a leveza e o humor de
Duhamel, num registo seguro e a presença tutelar
do veterano Mel Gibson, num elenco consistente
e funcional. A sucessão de assaltos é ilustrada de
forma divertida e a narrativa é servida por uma
montagem eficaz. No final das contas, «Bandido» é
uma lembrança nostálgica dum certo cinema dos anos
1980 e 1990, perdido na viragem do milénio. A ver!
SÉRGIO ALVES

OS INOCENTES
TÍTULO ORIGINAL

De uskyldige
REALIZAÇÃO

Eskil Vogt
ELENCO

Rakel Lenora Fløttum
Alva Brynsmo Ramstad
Sam Ashraf
ORIGEM

Noruega/Suécia
DURAÇÃO

117 min.
ANO
© 2022 CRÉDITOS

2021

Quem somos nós quando ninguém está a ver?
«Os Inocentes», de Eskil Vogt, parece jogar com
este velho enigma. Logo no início do filme, vemos
Ida (Rakel Lenora Fløttum), uma menina de 9/10
anos que viaja de carro com os pais (Ellen Dorrit
Pedersen and Morten Svartveit) e a irmã mais
velha, Anna (Alva Brynsmo Ramstad), que sofre
de autismo. No banco de trás, Ida certifica-se de
que ninguém a está a ver e belisca com força a
irmã, que parece incapaz de se expressar senão
através de uma subtil mudança de semblante.
Uma crueldade fina, “infantil”, que nos apresenta
assim a protagonista de uma história que mistura
de forma subtil o quotidiano vulgar com o
sobrenatural.
A família de Ida acaba de se mudar para um novo
bairro nos arredores de Oslo. São as férias de
Verão e a maioria dos vizinhos está fora. Enquanto
vagueia pelas ruas mais ou menos desertas, Ida
conhece Ben (Sam Ashraf), um outro menino
solitário que se oferece para lhe mostrar as

redondezas. A eles junta-se mais tarde Aisha
(Mina Yasmin Asheim), uma criança sensível
que consegue comunicar com Anna sem o uso
de palavras. Mas os seus poderes não se ficam
por aí. Aliás, todos eles, em maior ou menor
grau, descobrem que têm superpoderes que nem
sempre vão usar para o bem...
Parceiro de escrita de longa data de Joachim
Trier, Eskil Vogt, nomeado para os Oscars na
categoria de Melhor Argumento pelo filme «A
Pior Pessoa do Mundo», regressa a um tema
clássico que lhe parece ser caro («Thema»,
2017), a juventude e os poderes sobrenaturais.
Sustentado pelas interpretações brilhantes dos
jovens actores, «Os Inocentes» mergulha-nos
numa faceta mais sombria da infância, lugar
de indefinição e experimentação, que raras
vezes vemos retratado com tanta inteligência
e sensibilidade. Intrigante e por vezes
doloroso, vale a pena descobrir nos cinemas.
CATARINA MAIA
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NOPE
TÍTULO ORIGINAL

Nope
REALIZAÇÃO

Jordan Peele
ELENCO

Daniel Kaluuya
Keke Palmer
Brandon Perea
ORIGEM

EUA/Japão/Canadá
DURAÇÃO

130 min.
ANO

2022

Com apenas dois filmes realizados, «Foge» (2017) e
«Nós» (2019), Jordan Peele conseguiu transformar-se
numa figura relevante do universo de terror, atraindo
uma boa dose de atenção mediática e público a cada
estreia. Sem surpresas, o mesmo fenómeno repetiuse com a chegada de «Nope» (2022) que, além disso,
marca uma nova colaboração entre o cineasta e Daniel
Kaluuya (Foge). Ficará também para a história do
cinema por se tratar da primeira longa-metragem de
terror filmada com câmaras IMAX.
Há diferenças claras entre a sua terceira incursão atrás
das câmaras e os filmes anteriores. «Nope» (2022) é
muito mais “forma” e conceito, apresentado como um
espetáculo dentro e fora da história, sem revelações
inesperadas perto do final que revolucionam
totalmente a narrativa. Após dois twists incríveis,
nas obras anteriores, isso causará certamente alguma
estranheza aos espectadores que, em vez disso,
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recebem uma ação syfy apoiada numa dinâmica presapredador.
Os irmãos protagonistas OJ (Daniel Kaluuya) e
Emerald Haywood (Keke Palmer) fazem parte da
realeza do cinema: são familiares do homem que,
várias décadas antes, participou na icónica filmagem
de um jóquei negro. Apesar disso, continuam a
ser encarados com desconfiança e até um certo
desrespeito, sobretudo após a morte do pai, Otis
(Keith David). Sem sucesso na vida profissional, e com
o rancho sob ameaça, a dupla tem de encarar ainda
um desafio potencialmente mortal: um OVNI que
“absorve” cavalos, e não só.
A relação presa-predador está muito vincada desde
início. Há subjacente uma tentativa de domar o
predador em prol do espetáculo, algo que terá acabado
em tragédia em “Gordy’s Home”, quando Jupe

© 2022 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.

(Steven Yeun), agora dono de um parque temático, era
apenas uma child star. No entanto, e como é sintoma
da história que vamos encontrar, até Jupe tenta
rentabilizar, no presente, a chacina a que assistiu. Mas
será que aprendeu a não repetir os erros do passado?
A tentativa de desvendar o mistério não fica completa
sem Angel (Brandon Perea), um técnico deprimido
que fica fascinado pela possibilidade de os Haywood
terem testemunhado realmente um OVNI. Teorias
da conspiração à parte, «Nope» (2022) concentra-se
sobretudo na dinâmica de caça/caçador, bem como
no modo como três civis podem fazer frente à maior
ameaça de sempre em Agua Dulce, Califórnia.
Peele “brinca” com a audiência e aposta
frequentemente em planos onde esta é inserida
na ação. Seja quando o chimpanzé assassino nos
encara, cada vez mais perto, ou quando fugimos do

monstro dos céus. Pode não oferecer nenhum twist
ou um argumento arrebatador, mas Peele conseguiu,
realmente, criar o espetáculo que tanto prometeu.
Será que no futuro continuará a apostar mais na
componente estilística e concetual/visual, ou voltará
à origem com histórias mirabolantes, ainda que
complexas e significativas, com revelações destrutivas
na reta final?
Não é possível assistir a um filme de Jordan Peele
sem o contextualizar, nomeadamente a dois níveis.
Em primeiro lugar, na forma como o racismo e a
discriminação estão vincados na sociedade, ao ponto
de quase existirem com “normalidade”. Há também
referências a histórias e figuras do passado que
reforçam o comentário social. Por sua vez, em segundo
lugar, cada filme de Peele é uma homenagem ao
cinema que o marcou, sendo possível identificar várias
influências em «Nope» (2022). SARA QUELHAS
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CASA DE
REPOUSO
TÍTULO ORIGINAL

Maison de retraite
REALIZAÇÃO

Thomas Gilou
ELENCO

Kev Adams
Gérard Depardieu
Daniel Prévost
ORIGEM

França/Suíça
DURAÇÃO

97 min.
ANO

2022

Pouco ambicioso, mas com algum sentimento,
«Casa de Repouso» é uma história de redenção
bastante adaptada aos tempos modernos. Na
história, ficamos a conhecer Milann Rosseau, um
jovem de 30 anos particularmente intolerante à
presença e interação com idosos. É num destes
momentos que é apanhado pela polícia e, para
evitar ir para a prisão, acaba por aceitar fazer
300 horas de serviço comunitário numa casa de
repouso, com a função de ajudar em todas as
tarefas. É lá que passa a contactar com um grupo
de idosos cheios de vontade de viver, mas que
estão, de alguma forma, aprisionados nos seus
movimentos pela própria instituição.
Kev Adams, que tem vindo a conquistar um
grande sucesso em França nos últimos anos,
assina o argumento e protagoniza a obra, num
elenco que conta com veteranos do Cinema
Francês, como Gérard Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Liliane
Rovère, Firmine Richard e Marthe Villalonga.
A escolha é perspicaz e segura e é, justamente,
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este grupo de atores que salva, de alguma
forma, a obra, com interpretações precisas
e abordadas com muita sensibilidade.
O argumento não acerta em cheio na
comédia, embora seja de valorizar
a história que se procura contar, de
superação, compreensão e respeito por
todos. Numa altura em que vivemos,
da exaltação da efemeridade, o filme
parece querer focar-se na importância
das memórias e das ligações emocionais.
Contudo, tal acaba por não ser
verdadeiramente alcançado, esbarrando
em vários clichés, numa presença
constante de estereótipos ao longo
da obra, com alguma previsibilidade à
mistura. «Casa de Repouso» é, assim, um
esforço com boas intenções e o resultado
é uma narrativa simpática e, em alguns
momentos, enternecedora, mas que, no
final, não se torna muito memorável.
TATIANA HENRIQUES

SEM DEIXAR
RASTOS
TÍTULO ORIGINAL

Zeby nie bylo sladów
REALIZAÇÃO

Jan P. Matuszynski
ELENCO

Tomasz Zietek
Sandra Korzeniak
Jacek Braciak
ORIGEM

Polónia/França/República Checa
DURAÇÃO

160 min.
ANO

2021

Apesar de sua desnecessária cronometragem de
2h40, que esgota o fôlego da plateia ali pelos seus 110
minutos, até chegar aos 138 minutos, recuperando
a grandeza em sua coda, «Sem Deixar Rastos»
(«Zeby Nie Bylo Sladów») é um tributo ao cinema
político europeu dos nos 1960 e 70, sobretudo o de
Costa-Gavras e Francesco Rosi. E o seu olhar para o
passado das narrativas jurídicas do Velho Mundo,
bem-torneadas nos anos 1950 por André Cayatte, o
realizador Jan P. Matuszynski explora toda a potência
que o cinema polaco alcançou após um aporte
do seu governo em 2011. Investimentos estatais
garantiram que novas vozes autorais (em especial
as de Malgorzata Sumowzka e Pawel Pawlikowski)
alcançassem plateias que, no passado, celebravam a
estética combativa de Andrzej Wajda.
É a fotografia realista (capaz de filtrar excessos) de
«Sem Deixar Rastos» que lhe dá vigor, ao viajar no
tempo, até a Polónia de 1983, com a cortina de ferro já
rasgada. Naquele ano, apesar da suspensão de certos
códigos importados da URSS, a lei marcial imposta
pelas autoridades comunistas, destinada a reprimir a

oposição do partido Solidariedade, ainda está em
vigor no país. Em 12 de maio de 1983, Grzegorz
Przemyk, filho da poetisa da oposição Barbara
Sadowska, é preso e muito espancado por uma
patrulha policial. Przemyk morre após dois dias
de agonia. A única testemunha da surra fatal é
um dos colegas de Grzegorz, Jurek Popiel (Tomasz
Zietek). Indignado com a perda do amigo, ele
decide lutar em prol da Justiça e testemunhar
contra a polícia. Inicialmente, o aparato do
Estado polaco, incluindo o Ministério do Interior,
desvaloriza o caso. No entanto, quando mais de
20 mil pessoas marcham pelas ruas de Varsóvia
atrás do caixão de Przemyk, o governo dá conta do
problema que tem. Forças políticas conservadoras
decidem usar ferramentas das mais diversas
contra a testemunha e a mãe do falecido para
desacreditá-las e impedir Jurek de testemunhar
em tribunal.
O que temos, daí para diante, é um ensaio sobre o
silêncio imposto. E um inventário de cicatrizes.
RODRIGO FONSECA
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TRÊS MIL ANOS
DE DESEJO
TÍTULO ORIGINAL

Three Thousand Years of
Longing
REALIZAÇÃO

George Miller
ELENCO

Tilda Swinton
Idris Elba
Pia Thunderbolt
ORIGEM

Austrália/EUA
DURAÇÃO

108 min.
ANO

2022

George Miller, o argumentista, produtor e realizador
australiano, que deu ao mundo o mais famoso herói
pós-apocalíptico – Mad Max, é um caso singular
de diversidade narrativa, indo do documentário
à TV, passando pelo videoclip e naturalmente as
produções cinematográficas de grande escala. Mas
mesmo nas suas produções de maior fôlego, Miller
apostou sempre na variedade criando tanto fitas de
acção (o ciclo Mad Max), como divertidas e populares
animações («Babe» e «Happy Feet»), o drama
biográfico «Lorenzo's Oil» e ainda a fantasia «As
Bruxas de Eastwick».
Em «Três Mil Anos de Desejo», Miller dá-nos uma
singular fantasia romântica centrada no encontro de
uma académica com um génio oriundo da tradição
narrativa oriental. Adaptado do conto de A. S. Byatt
'The Djinn in the Nightingale's Eye', a um nível este
é um drama romântico pouco convencional, mas de
outro modo resulta uma narrativa onde os sonhos e
desejos de uma académica, uma narratologista, já não
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exactamente jovem, se combinam de forma invulgar
com toda uma atmosfera mítica e feérica. Chegada a
Istambul para uma conferência sobre a importância
dos contos, Alithea Binnie começa a sofrer visões
algo perturbadoras depois de comprar num bazar um
delicado frasco de vidro. Sem querer, Alithea liberta do
frasco um enorme Génio que prontamente lhe oferece
a realização de três desejos. Porque Alithea é uma
profunda conhecedora da tradição oriental dos génios,
que ela crê não serem de confiança, ela recusa os
desejos que sabe terem sempre um preço insuspeitado.
Algo surpreendido, o génio propôe contar-lhe três
histórias do seu passado que explicam como é que
ele foi aprisionado num frasco. A primeira história
leva-nos até ao reino da raínha de Sabá onde o génio,
que além de primo é também amante da monarca, se
vê aprisionado no frasco pelo rei Salomão, que não
gosta de partilhar as suas conquistas amorosas. A
segunda história passa-se um par de milénios mais
tarde na corte de Suleimão, o magnífico, onde o génio
se vê libertado por uma concubina real cujos dois

FOTO: COURTESY OF FILMNATION ENTERTAINMENT

desejos acabam por ter consequências funestas. O
génio não consegue realizar um terceiro desejo e acaba
por vaguear invísivel pelo palácio durante um século
até que é uma vez mais libertado por uma anafada e
ambiciosa concubina que acaba por desejar que ele
volte ao frasco, que é prontamente lançado ás águas.
A derradeira história é a de Zefir, a jovem esposa
de um velho comerciante turco, a quem o marido
oferece um singular frasco recuperado do mar. Zefir
ambiciona conhecimento o que lhe é prontamente
concedido pelo génio, que no entanto não tem muita
sorte pois a agora possuidora de um saber imenso,
acaba por desejar nunca ter conhecido o génio, o que
o remete prontamente para a prisão do frasco. Uma
vez libertado, na actualidade, por Alithea, o génio
propôe uma vez mais a realização dos desejos, mas
a narratologista não está pelos ajustes. Assim nasce
uma relação entre Alithea e o génio, que viaja com
ela até Londres e que com quem partilha os seus
dias. Porém os campos electro-magnéticos da grande
metrópole começam a afectar o génio que definha a

olhos vistos, levando Alithea a desejar a recuperação
do Génio e a sua libertação.
Ligando o presente e o passado através da arte e da
narrativa, é algo que está sempre presente na escrita de
A. S. Byatt, mas esta cinematização do seu texto é de
algum modo surpreendente pois Miller ao focar-se na
encenação da narrativa, de algum modo enfraquece-a com
os seus malabarismos digitais que estão talvez na moda
mas não são necessariamente ideais para uma meditação
sobre a arte e o amor e a importância das histórias na
evolução da humanidade. Porém, «Três Mil Anos de
Desejo» transcende os limites que lhe foram impostos
graças ao subtil trabalho de Tilda Swinton e Idris Elba, um
verdadeiro pas de deux, pleno de inteligência subtileza e
emoção. Objectivamente algo falhado nos seus objectivos
artísticos e comerciais, este é um filme que no entanto
intriga e nos faz meditar nos caminhos possíveis para
a criação de narrativas cinematográficas que consigam
escapar aos cada vez mais estreitos limites de um cinema
dito comercial. MANUEL C. COSTA
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PINÓQUIO
TÍTULO ORIGINAL

Pinocchio
REALIZAÇÃO

Robert Zemeckis
ELENCO

Joseph Gordon-Levitt
Tom Hanks
Benjamin Evan Ainsworth
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

105 min.
ANO

2022

Seja por pura ganância ou a perspectiva de criar
novos iniciados no 'Maravilhoso Mundo de Disney',
os correntes admnistradores da Casa do Rato Disney
têm nos últimos anos apostado na reciclagem em
imagem real, do património de animação de clássicos
que fizeram de Walt Disney o nome incontornável
na arte animada. E não há nada mais clássico ou
perfeito que o «Pinóquio» original produzido por Walt
Disney e estreado nos inícios de 1940. Tecnicamento
inovador e equilibrando na perfeição o drama, a
magia e o humor, o filme levou a história de Carlo
Collodi a níveis até então nunca atingidos na história
da animação. Adaptada vezes sem conta ao cinema
– só este ano temos três versões, a história do velho
marceneiro Gepetto que sonha em ser pai, mas que
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devido à idade avançada decide antes criar um boneco
de madeira que por magia da Fada azul ganha vida
é um clássico absoluto que tem fascinado gerações
consecutivas de crianças de todas as idades. Pinóquio
revela-se algo ingénuo, irrequieto e indisciplinado
não dando ouvidos aos bons conselhos de Gepetto
e consequentemente mete-se em grandes sarilhos.
Além disso, Pinóquio descobre que sempre que diz
uma mentira, o seu nariz cresce de forma descomunal.
Acompanhado pelo seu amigo o Grilo falante – a sua
boa consciência, o boneco de pau parte à descoberta
do mundo através de crescentes peripécias que de
algum modo o vão pôr a par do que é ser um rapaz
de carne e osso. Pinóquio é, de algum modo uma
metáfora do que é ser humano, com todas as alegrias

PHOTO COURTESY OF DISNEY ENTERPRISES, INC. © 2022 DISNEY ENTERPRISES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

e perigos. Disney e a sua numerosa equipa fizeram
uma adaptação perfeita do clássico italiano que delicia
plateias e públicos variados desde a sua estreia. Porém
esta versão reciclada de 2022, dirigida pelo veterano
Robert Zemeckis, é outra história completamente
diferente. Apesar das notáveis semelhanças gráficas
com o filme de 1940, esta nova versão dir-se-ia que
é um objecto sem vida. Pinóquio é alguém que quer
devorar o mundo e a vida procurando ser como
um rapaz verdadeiro, ele toma sistematicamente
decisões erradas que o pôem em elaborados apuros.
Mas isso não acontece na fita de Zemeckis, que com
a sofisticada animação digital reproduz quase plano
a plano a narrativa de 1940. Talvez com o objectivo
de agradar ao mais vasto denominador possível de

público este filme faz do seu protagonista uma figura
passiva que se limita a seguir os acontecimentos e não
a protagonizá-los. A saga de Pinóquio, no seu todo,
torna-o mais perto de ser um rapaz a sério, mas neste
filme ele não é mais do que um mimo inconsequente
composto de zeros e uns. Quanto ao elenco eles
esforçam-se por dar credibilidade ao projecto, mas
sem grande sucesso. Tom Hanks telefona a sua
representação, sendo um dos desempenhos mais
patéticos da sua carreira. Enfim mais um projecto
mercenário da Disney actual, que decerto faz o velho
Walt dar voltas na tumba. E daqui a nada temos uma
Pequena Sereia woke, que é o que parece estar a dar,
se bem que os resultados críticos e comerciais digam o
contrário!. MANUEL C. COSTA
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BLONDE
TÍTULO ORIGINAL

Blonde
REALIZAÇÃO

Andrew Dominik
ELENCO

Ana de Armas
Lily Fisher
Julianne Nicholson
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

167 min.
ANO

2022

Delineado para ser querido, esperado como um mimo
por fãs de Marylin Monroe (1926–1962) tão afoitos de
novas perspectivas da sua diva, «Blonde» só fez (e só
faz) incomodar, a ponto de não se perceberem as suas
potências narrativas, que vão além da estonteante
atuação de Ana de Armas na representação de um mito
em esfacelamento. É um filme semiótico feito por um
diretor catastrofista, o neozelandês Andrew Dominik,
que condenou a América a ser apenas (e nada mais
que) um negócio em «Mata-os Suavemente», de 2012.
Sim, «Blonde» é cruel. Sim, «Blonde» é indigesto em
sua abordagem dos signos do feminino, por vezes até
reducionista. Sim, ele despreza a cinefilia clássica,
desprezando imagens que afagariam o peito de quem
revê «Quanto Mais Quente Melhor» (1959). Mas não
se trata de uma cinebiografia e, sim, de um rizoma.
Há um só filme, considerado por puristas como um
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fracasso, que vem à cabeça quando se mergulha em
«Blonde»: «Let's Make Love » [«Vamo-nos Amar»]
(1960), produção de US$ 3,5 milhões, originalmente
chamada «The Billionaire». Marilyn a fez com pouco
gosto, para honrar seu contrato com a 20th Century
Fox. Cor alguma (da fotografia) disputa atenção com o
louro dos cabelos de MM numa trama sobre bastidores
da Broadway que conquistou uma nomeação ao Óscar
de melhor trilha sonora de Lionel Newman e Earle
H. Hagen. Fala-se do filme como um ponto fora da
curva ascendente da sua estrela, entre a viragem da
década de 1950 e sua consagração popular, e fala-se do
envolvimento além cena da atriz com Yves Montand.
A conexão se dá pelo fato de tratar de uma narrativa
sobre uma estrela em construção – e implosão.
«Blonde» é isso. Apresentado na competição pelo Leão
de Ouro sem conseguir a adesão popular e a carícia
da crítica que a Netflix, a sua produtora e exibidora,

esperava, «Blonde», um recorte metonímico da vida
de La Monroe (1926–1962), ganhou uma exibição de
San Sebastián nos 45 minutos do segundo tempo do
evento espanhol, a fim de atrair mais holofotes para
sua estreia, a 28 de setembro de 2022. Decalcado
do romance homónimo de Joyce Carol Oates sobre
a loura de «Paragem de Autocarro» (1956), a longametragem entrou na vaga anual de Filme Surpresa,
que o festival espanhol sempre reserva para seu último
dia, em paralelo à sua cerimónia de premiação, com a
entrega da Concha de Ouro. E Ana de Armas saiu de lá
reverenciada. Por merecimento. Ela vai ao Inferno da
dor e do sexismo, numa longa que pula entre a cor e o
P&B por estilo. Controverso por natureza, Dominik,
aclamado em 2007 com «O Assassinato de Jesse
James Pelo Cobarde Robert Ford», assina a direção de
«Blonde», abordando a diferença entre a personagem
pública e privada de Marilyn, já transformada em

mito. Partindo de sua volátil infância, quando era
chamada pelo nome real, Norma Jeane, até sua
ascensão ao estrelato, com direito a romances
explosivos, o filme escancara o circo mediático que
levou a estrela ao desespero e à solidão. O craque
do beisebol Joe DiMaggio (1914-1999), que foi
apaixonado por ele durante anos, entra em cena vivido
por (um esplendoroso) Boby Cannavale, sem que o
personagem receba o nome real do atleta. O mesmo
vale para o dramaturgo Arthur Miller (1915-2005),
que é encarnado por Adrien Brody.
Nada de novo se vê. Só brutalidade. Mas há, nesse
“mais do mesmo”, um rigor e uma crueza que desafiam
a apatia do cinema atual. RODRIGO FONSECA
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CINEMA
EM CASA

PLATAFORMA

Amazon Prime Video
TÍTULO ORIGINAL

Thirteen Lives
REALIZAÇÃO

Ron Howard
ELENCO
© 2022 CRÉDITOS

Viggo Mortensen
Colin Farrell
Joel Edgerton

TREZE VIDAS
«Treze Vidas» de Ron Howard retrata os factos
verídicos em torno do mediático resgate de doze
jovens tailandeses e o seu treinador de futebol que
ficaram presos numa gruta, durante uma tempestade,
na Tailândia, no Verão de 2018. «Treze Vidas» tem
uma abordagem que roça o documentário, com a
utilização de gráficos da gruta para demonstrar o
progresso da missão de salvamento e na forma de
(in)expressão da própria narrativa. É um processo
demasiadamente mecânico, onde as emoções
se cingem somente à urgência do resgate. É um
argumento sem alma aquele que William Nicholson
nos oferece a partir do livro de Don MacPherson.
«Treze Vidas» realmente prende o espectador pela
operação global de resgate que compacta 18 dias
em 150 minutos, mas perdeu-se uma excelente
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oportunidade de criar um filme e não um objecto
indefinido. A abordagem pouco convencional mesmo
assim tem vários personagens que parecem figurantes
ao representarem superficialmente a densidade
dramática. Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel
Edgerton são os actores mais populares de «Thirteen
Lives» que se diluem em figuras reais e corajosas, mas
sem dimensão emocional. O único destaque vai para
o governador tailandês que se vê como o perfeito
bode expiatório de uma missão com tudo para correr
mal entre os esforços humanos e a força da natureza
e contra todas as expectativas ele acredita no
impossível.
Ron Howard desilude depois do brilhante
documentário «We Feed People». JORGE PINTO

PLATAFORMA

Disney+
TÍTULO ORIGINAL

Prey
REALIZAÇÃO

Dan Trachtenberg
ELENCO
© 2022 CRÉDITOS

Amber Midthunder
Dakota Beavers
Dane DiLiegro

O PREDADOR: PRIMEIRA PRESA
Uma das criaturas sci-fi mais populares da história
do cinema moderno tem direito a uma interessante
prequela sobre a forma de «O Predador: Primeira
Presa», de Dan Trachtenberg, que também criou o
conceito do filme em parceria com o argumentista
Patrick Aison. «O Predador: Primeira Presa»
desenrola-se nas Grandes Planícies norte-americanas
circa 1719 quando tribos índias começam a sentirse ameaçadas na sua existência pela crueldade do
homem branco. Um twist vindo do céu vai baralhar
as contas dos nativos americanos e os caçadores de
peles. É apenas o segundo filme de Dan Trachtenberg,
após «10 Cloverfield Lane», mas o realizador confirma
o seu potencial ao realizar um envolvente thriller de
acção da Disney +. Temos dois protagonistas centrais
com imenso carisma: Naru (um desempenho ágil

e temperamental de Amber Midthunder), a jovem
Comanche, e o predador que procura caça digna
do seu estatuto de caçador rex. Nesta colisão de
vontades destaque também para o belíssimo cenário
de fundo com uma paisagem de perder de vista. A
direção de fotografia de Jeff Cutter utilizou muito
pouca luz artificial e a filmagem anamórfica tirou o
máximo partido do vasto cenário natural. As imensas
coreografias, no decorrer da acção, utilizam ao
máximo a agilidade dos personagens e proporcionam
boas deixas a nível da realização.
«O Predador: Primeira Presa» possui ritmo e
a personalidade de uma heroína que derruba
paradigmas do seu estatuto para provar a sua força
e proteger a sua tribo através da perspicácia humana
versus uma máquina de matar. JORGE PINTO
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PLATAFORMA

Netflix
TÍTULO ORIGINAL

Pipa
REALIZAÇÃO

Alejandro Montiel
ELENCO
© 2022 CRÉDITOS

Luisana Lopilato
Mauricio Paniagua
Benjamín Del Cerro

PIPA
«Pipa», da Netflix, é mais um exemplo das
possibilidades de uma plataforma de streaming
que faz chegar aos seus espectadores múltiplas
produções de diferentes origens e que de outro modo
dificilmente chegariam às salas de cinema. «Pipa»
é um emocionante thriller policial argentino, mas
não se limita a ficar pelos arquétipos do género ao
introduzir um drama de luta de classes, desigualdade
social e corrupção. Uma jovem índia é encontrada
morta sobre circunstâncias estranhas e uma
investigação privada vai abrir uma autêntica caixa
de Pandora num pequeno povoado dominado por
famílias poderosas, naturalmente acima da Lei, e
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prontas a esmagar disputas à sua hegemonia.
«Pipa» tem como estrela maior Luisana Lopilato.
A actriz tem um sólido desempenho com fervor
ao desaparecer numa personagem corroída pelo
passado, mas com o desejo de encontrar a Justiça
enquanto protege o seu filho. Nessa relação também
encontramos nuances de um drama maternal.
«Pipa» é um thriller completo, com excelentes alicerces
que prendem a nossa atenção do primeiro ao último
minuto. Não se sente a falta dos anteriores filmes da
trilogia – «Perdida» (2018) e «Presságio» (2020) –,
mas, após «Pipa», ficamos com curiosidade de os ver
na Netflix. JORGE PINTO

PLATAFORMA

Netflix
TÍTULO ORIGINAL

Day Shift
REALIZAÇÃO

J.J. Perry
ELENCO

Jamie Foxx
Dave Franco
Natasha Liu Bordizzo

TURNO DE DIA
A história de «Turno de Dia» desenrola-se em Los
Angeles, onde há uma contenda pelo poder entre
os vampiros da cidade. Bud é um caçador de dentes
que despacha uma vampira errada e, sem se dar
conta, tem de repente no seu encalço a fúria da
líder do clã que deseja retribuir a sua dor com
juros pela perda da sua protegida. Como se não
bastasse, Bud tenta ser um pai divorciado que se
esmera pela sua pequena filha. Para ganhar uns
cobres, Bud é aceite numa irmandade de caçadores
onde é forçado a caçar de dia – uma hora “morta”
– onde tem como parceiro um totó. Dave Franco
ama as regras e sai da sua secretária para o lado

mais mortífero da cidade onde vai estar
atento às infrações de Bud. «Turno de Dia»
arranca umas gargalhadas precisamente
com o elenco secundário, casos de Dave
Franco e Snoop Dogg, com papeis para não
serem levados a sério e programados para
fazer rir. Ambos os actores desempenham
os seus personagens com um pé atrás das
costas, no caso de Snoop Dogg é mesmo
talento natural. No final, «Turno de Dia»
é totalmente insonso, apesar do aparato
com o cocktail Jamie Foxx, sol e vampiros.
JORGE PINTO
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PLATAFORMA

Netflix
TÍTULO ORIGINAL

The Sea Beast
REALIZAÇÃO

Chris Williams
ELENCO

Karl Urban
Zaris-Angel Hator
Jared Harris

MONSTRO MARINHO
A Netflix e os espectadores voltaram a encontrar,
em 2022, um pote de ouro de animação atrás do
arco-íris com «Monstro Marinho», do realizador
e co-argumentista Chris Williams. Em 2021 a
Netflix estreou o brilhante «Os Mitchell Contra as
Máquinas», da Sony Pictures Animation, que deveria
ter ganho o Oscar de Melhor Animação. Este ano
temos mais um sério candidato aos melhores prémios
de animação com «Monstro Marinho», uma animação
da Netlix Animation, que rivaliza com os principais
gigantes da indústria. Em «Monstro Marinho» foi
possível aliar a proeza dos efeitos especiais/animação
e narrativa que distingue esta obra. Os pormenores
são fantásticos: a fluidez, a rapidez e detalhe nos
personagens e sequências de acção são aspectos
muito apurados. A narrativa segue a óptica de Jacob
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(Karl Urban) e Maisie (Zaris-Angel Hator), uma
menina pequena que sonha caçar os monstros no
mar, mas cedo descobre que nem sempre os dogmas
que são ensinados são uma verdade absoluta. A
interrogação destes princípios (os monstros são
todos maus?) e o pensamento que todas as realidades
podem ter ópticas diferentes levantam questões nos
personagens e no público mais novo. A pedagogia e a
moral narrativa como mecanismo didático e fonte de
debate está bem viva nesta história. Os personagens
estão em conflito no interior e com as forças
exteriores. Evidentemente para aqueles que apenas
desejam observar todo o fogo de artifício – leia-se, a
acção e a aventura – o filme é um bilhete ideal para o
escape. JORGE PINTO

PLATAFORMA

HBO Max
TÍTULO ORIGINAL

Navalny
REALIZAÇÃO

Daniel Roher
DOCUMENTÁRIO

NAVALNY
«Navalny» é uma estreia da HBO Max sobre o mais
vocal dos dissidentes do regime de Valdimir Putin.
Alexei Navalny, um advogado e um activista anticorrupção, que congregou na sua figura várias vozes
dissonantes do regime russo. Num país onde a
liberdade de imprensa é inexistente e a oposição já era
esmagada, Alexei Navalny, através das redes sociais e
dos comícios, atingiu uma popularidade que se tornou
incómoda para o Kremlin ao denunciar a corrupção e
as incongruências do regime. O documentário utiliza
uma espantosa investigação sobre a tentativa de
assassinato a Alexei Navalny, vítima de envenenado
aquando do regresso de uma visita à Sibéria, a 20 de
Agosto de 2020. As revelações da investigação foram
publicadas em simultâneo por órgãos de informação
fidedignos, no caso, a CNN, o El Pais e o Der Spiegel.

Após uma introdução sobre a figura de Alexei Navalny
e as peripécias do atentado contra a sua vida, o
documentário apresenta o outro lado do mediatismo
na sua vida com a família, juntos arriscam as
vidas em nome da liberdade de expressão. Alguns
temas mais sensíveis são focados na obra em torno
de Navalny, mas é um caso onde as acções falam
mais alto do que as palavras. É um documentário
interessantíssimo de Daniel Roher sobre um líder da
oposição que representa outra face de um país que
almeja ser livre e democrático, e que juntamente com
os seus apoiantes, arrisca a própria integridade física
para denunciar a corrupção paralisante na Rússia.
JORGE PINTO
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