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METROPOLIS

A capa do número 90 da METROPOLIS tem como imagem «Babylon», da 

Paramount Pictures, um épico cinematográfico de Damien Chazelle, com duas 

das maiores estrelas do cinema contemporâneo a viajar até ao advento de 

Hollywood, nos anos 1920 – uma belíssima forma de comemorar o aniversário 

da METROPOLIS. É a primeira grande estreia de 2023 nas salas de cinema em 

Portugal, um espectáculo que merece o abraço do público no grande ecrã. 

Para a nossa revista, a promoção da produção nacional foi sempre um 

ponto cardeal, portanto, nada melhor para celebrar essa virtude que 

uma extensa entrevista com Soraia Chaves numa antevisão da segunda 

temporada de «Operação Maré Negra», da Amazon Prime. Um interessante 

projecto que conjuga as forças criativas de Portugal, Espanha e Brasil. 

 

Na televisão damos destaque a «The Last of Us», uma série monumental. O 

destino tem destas coisas, numa edição que celebra uma revista que combina, 

desde a sua criação, o cinema, as séries e os videojogos, que melhor estreia 

para nos lembrar do génio do criativo dos videojogos aliado a uma abordagem 

plenamente cinematográfica em modo serializado do que «The Last of Us», da 

HBO MAX.

 

Quando a METROPOLIS atinge os noventa números, vale a pena parar um 

segundo e reflectir. Por vezes estamos tão preocupados com the next big thing 

que não vivemos o momento, ou melhor, não celebramos a nossa existência. 

A fantástica redacção, no passado e no presente, juntamente com os nossos 

leitores estão de parabéns. O nosso obrigado a Todos por estarem desse lado e 

continuarem a apoiar e a promover este acto de paixão. 
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OPERAÇÃO MARÉ NEGRA

BABYLON

OS MELHORES DE 2022

O filme é um projecto de sonho de Damien Chazelle com um elenco de estrelas numa luxuosa 
produção sobre os roaring twenties em Hollywood.

Soraia Chaves conversou com a METROPOLIS sobre a sua participação na segunda temporada da 
produção luso-espanhola da Amazon Prime.  

Realizamos o nosso habitual balanço do ano com os tops da equipa, os melhores filmes produzidos em 
Portugal e no Brasil, as melhores séries e o Filme do Ano METROPOLIS.

DAMIEN CHAZELLE NA RODAGEM DE «BABYLON»
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Há uma curta-metragem 
brasileira chamada 
«Mergulho», que vai 
correndo pelos festivais 
nas mais variadas latitudes 
do planeta, a coroar a 
passagem de um dos mais 
elogiados mestres do guião 
na América Latina em 

cineasta: Marton Olympio. Ele dirige o filme 
com Anderson Jesus, com foco numa família 
que se reestrutura após o regresso do filho 
mais velho, egresso de uma temporada no 
Inferno. Coloquem sempre Inferno com letra 
maiúscula, pois, no caso de Marton, a conexão 
entre o espaço moral do Mal é feita com o 
racismo e a exclusão social. 
 
A cada orientação de projeto que ministra 
nos Laboratórios de Narrativas Negras, da 
Festa Literária das Periferias (FLUP), Marton 
Olympio sempre investe numa ressalva sobre 
a arte de como escrever um bom guião. Ele 
afirma: “Essa premissa não dá um terceiro ato. 
Não adianta a ideia ser boa e ela não ter fôlego 
para colocar um argumento de pé. Uma coisa é 
o assunto sobre o qual você quer falar. Outra 
coisa é transformar o assunto numa história 
que chegue a um desfecho”. 

Quem estudou com ele - ou teve a honra de ser 
seu colega de banca examinadora ou de sala de 
criação -, ouviu; aprendeu; colocou em prática o 
que escrutou; cresceu na profissão; e deve a ele 
um “Muito obrigado!”. Não se trata apenas de 
dicas sobre processos de escrita, mas, sim, de uma 
troca de ideias sobre modos de olhar o mundo e 
capturar práticas institucionalizadas de racismo, 
que ele denunciou de maneira autoralíssima em 
séries («Cidade dos Homens») e filmes («Alemão 
2»). Nascido em Marechal Hermes [subúrbio de 
classe operária do Rio de Janeiro], criado na Penha 
[bairro tradicional da zona norte do Rio] até os 10 
anos, Marton transformou-se em uma das mais 
respeitadas autoridades dramatúrgicas do Brasil 
quando o assunto é escrever um bom argumento. 
E antirracista. Finalizou há pouco um projeto 
sobre o às do MMA Anderson Silva. E, agora, 
põe em prática tudo no que milita não apenas no 
âmbito da palavra, mas também na direção, ao dar 
uma guinada na sua carreira como realizador. A 
sua marca autoral como realizador pode ser vista 
na série ‘A Dona da Banca» (da produtora Raccord, 
prestes a estrear) e no comovente «Mergulho», 
que vem sendo convidado por mostras na Europa 
e em África. Em dezembro, o filme rendeu um 
prémio de Melhor Ator para interpretação rasga-
coração do ator Nill Marcondes no Fest Aruanda, 
na Paraíba.

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA

À LUZ DE MARTON



O naufrágio de Titanic 
ocorrido em 15 de abril de 
1912, vitimando mais de 
1600 pessoas, contou, 29 dias 
depois do fatídico evento, 
uma versão cinematográfica 
produzida pela Eclair Film Co. 
intitulado de “Saved from the 

Titanic”, centrada na história de uma sobrevivente 
real - Dorothy Gibson - também ela protagonista e 
argumentista. Segundo as críticas da altura, o filme 
(hoje perdido em consequência de um incêndio no 
estúdio, dois anos depois do seu lançamento) era 
bem detalhado e caracterizado graças a uma possível 
“memória fotográfica” por parte de Gibson, porém, 
também foi acusado de oportunismo, "dinheiro 
fácil”, quando à sua acelerada produção. Em agosto 
desse mesmo ano, a Alemanha concretiza a sua 
visão daquela primeira e única viagem do navio 
em «In Nacht und Eis» («In Night and Ice»), do, na 
altura, jovem romeno Mime Misu, um épico de 40 
minutos interessado em retratar cronologicamente 
o acidente. Anos mais tarde, em Hollywood, o 
melodramático Jean Negulesco conquista a sua 
versão de «Titanic» («A Tragédia de Titanic», 1953), 
abrindo caminho às vertentes romantizadas que 
Cameron iria reaproveitar (neste caso Barbara 
Stanwyck e Clifton Webb protagonizam o “casal 
acima de qualquer tragédia”). Já em 1958 surge-nos 
o inglês «A Night to Remember» (Roy Ward Baker), 
a versão que durante anos gozaria da popularidade 
do “filme sobre o Titanic”, e sejamos justos, a justiça 
ditada por quem realmente sofreu com a tragédia. 
Porém, no meio destes dois atos, os mudos de 
‘12 e as versões posteriores da Segunda Grande 
Guerra, existiu uma problemática obra em redor 
do luxuoso barco apenas intitulado «Titanic», ou, 

como é popularmente referenciado - “O Titanic 
Nazi” - em 1943. Sim, trata-se de uma produção da 
Alemanha nazi [Tobis Filmkunst], supervisionada 
por Joseph Goebbels, usufruindo da embarcação 
para difamação do espírito inglês. Nesta variação, 
o capitalismo fervoroso e a ganância dos CEO 
das White Star Line (companhia britânica de 
transporte marítimo) foram os reais culpados 
pelo naufrágio - não muito longe das acusações de 
húbris e cobiça tecnológica apontados pelo escritor 
Joseph Conrad no artigo enviado ao jornal The 
English Review - sendo assim, o filme abre com 
uma reunião de accionistas e uma cena na Bolsa, 
introdução serviente de ambiente natural a Joseph 
Bruce Ismay [o presidente da companhia], o nosso 
vilão, que sem escrúpulos persuade o comandante 
do navio para aumentar a velocidade e assim 
conquistar as manchetes da imprensa. 

O filme contou com alguns infortúnios e 
“peripécias”; desde o seu realizador Herbert Selpin 
ser detido pela Gestapo após críticas ao regime (foi 
encontrado enforcado na sua cela no seguinte dia), 
o orçamento mastodôntico, a proibição do filme em 
território alemão (Goebbels achou por bem privar 
o povo alemão de um filme sobre uma tragédia), 
a ostentação enquanto "filme-troféu" pela União 
Soviética no fim da Guerra. Contudo, é a história 
transversal à sua produção que nos “surpreende”, 
o navio de luxo Cap Arcona aqui usado como 
o suposto Titanic, mais tarde “requisitado” 
pelos Aliados para evacuar os sobreviventes do 
campo de concentração de Neuengamme. Foram 
acidentalmente bombardeados pela Real Força 
Aérea de Inglaterra durante a operação, no Mar 
Bâltico, um dia antes do final da Guerra. Mais de 4 
mil pessoas perderam a vida. 

O TITANIC NAZI

CINEMA CLÁSSICO
HUGO GOMES
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NOVA SÉRIE | VEJA AGORA

DESCUBRA HISTÓRIAS QUE EMOCIONAM
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«Guy and Madeline on a Park 
Bench» (2009) marcou a sua es-
treia, em que assinou tanto a re-
alização como o argumento. Ao 
segundo filme, Chazelle chamou 
logo à atenção com «Whiplash 
- Nos Limites» (2014), com um 
retrato cru e visceral da dinâmi-
ca entre um jovem estudante 
de música e o seu professor im-
placável. A obra conquistou três 
Óscares, garantindo os alicerc-

Aos 32 anos de idade, Damien 
Chazelle tornou-se no mais novo 
cineasta a vencer o Óscar de Mel-
hor Realizador. A proeza deveu-se 
a «La La Land: Melodia de Amor» 
(2016), que, ao todo, conquistou 
seis estatuetas douradas. Mas a 
carreira de Chazelle não começou 
nesta homenagem aos musicais 
de Hollywood - e a música sem-
pre foi uma poderosa fonte de in-
spiração. 

ANOS 20 COMO NUNCA VISTOS

HISTÓRIA

Hollywood passou por grandes 
transformações no final da 
década de 1920, na transição 
do Cinema mudo para os filmes 
falados. «Babylon» inspira-
se nesta época tão peculiar, 
através da história de Nellie 
LaRoy (Margot Robbie), uma 
jovem atriz à procura de uma 
oportunidade, e Manny Torres 
(Diego Calva), que tenta afirmar-
se no meio, tendo como mentor 
a maior estrela de cinema da 
época, Jack Conrad (Brad Pitt).

babylon
Damien Chazelle, realizador e 
argumentista do sucesso «La 
La Land: Melodia de Amor», 
está de regresso com uma 
nova obra, em que revisita os 
Loucos Anos 20. Volta a juntar 
duas grandes estrelas, Margot 
Robbie e Brad Pitt, numa nova 
abordagem a uma época que, 
afinal, talvez até tenha sido ainda 
mais louca. Conheça, neste 
especial da METROPOLIS, 
os detalhes de «Babylon». 

TATIANA HENRIQUES

E
S

P
E

C
I

A
L

 
B

A
B

Y
L

O
N



METROPOLIS FEVEREIRO 2023

es para Chazelle lançar-se num 
filme de maior dimensão, «La La 
Land: Melodia de Amor». Após 
o seu grande sucesso, o cineasta 
embarcou numa experiência dif-
erente, ao contar uma história 
real, a de Neil Armstrong, em «O 
Primeiro Homem na Lua» (2018). 

A obra não teve a mesma receção 
dos seus antecessores, deixando 
algumas críticas.

Com «Babylon», Chazelle regres-
sa um pouco às suas origens e ao 
passado do Cinema. Desta vez, o 
palco são os loucos anos 20, que, 
na versão do cineasta, ainda serão 
mais radicais. “Olhamos frequent-
emente para aquele período como 
se talvez a coisa mais "extrema" que 
aconteceu fosse beber uns poucos 
martinis a mais. A realidade é que 
estas pessoas viviam num mundo 
sem limites, onde toda uma in-

dústria e cidade estavam a ser con-
struídas a partir do zero - e isso leva 
a um certo tipo de loucura”. Tal é 
especialmente patente em algumas 
cenas de «Babylon», como explica o 
realizador: “As cenas das festas ao 
longo do filme são parte integrante 
da história, porque pode-se apren-
der quase tudo o que se precisa de 
saber sobre uma sociedade pelas 
suas festas. Dentro de uma festa de 
Hollywood, as pessoas podem subir 
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e descer num piscar de olhos”.
Este foi um período crucial na 
História do Cinema, em que mu-
danças tecnológicas levaram à al-
teração do paradigma, dos filmes 
mudos para os falados, com difer-
enças consequentes na realização 
ou até no estilo de interpretação. 
Tudo mudou e nem todos se 
mantiveram na indústria. “Hol-
lywood passou por uma série de 
mudanças rápidas e, por vezes, 
cataclísmicas nos anos 20. Algu-
mas pessoas sobreviveram, mas 
muitas não. Nos termos atuais, 
chamar-lhe-íamos disrupção”, 
conta Chazelle. 
 
A ideia para o filme já tinha sur-
gido há muitos anos na cabeça 

de Chazelle, ainda antes da sua 
estreia como realizador. Assim, 
a obra acaba por ser o resultado 
de 15 anos de pesquisa. Antes da 
escrita do argumento, por Dam-
ien Chazelle, «Babylon» levou 
a um vasto período de investi-
gação do cineasta, que contou 
também com o apoio dos produ-
tores Matthew Plouffe e Padraic 
Murphy. A pesquisa mergulhou 
em entrevistas, nos arquivos 
fotográficos do Getty Museum, 
mas também em documentos 
e áudios de música da época. 
E, claro, os filmes. Foram vári-
os que serviram de inspiração, 
tais como «Intolerância» 
(1916), «O Mundo a Seus Pés» 
(1941), «A Doce Vida» (1960), 

«O Padrinho: Parte II» (1974) 
ou «Jogos de Prazer» (1997).  
Depois de vários meses de escri-
ta, o argumento ficou finalizado 
em maio de 2019, sendo que as 
filmagens decorreram em 2021, 
após terem sido adiadas devido 
à pandemia da covid-19. Pelo 
meio, houve alterações no el-
enco. Inicialmente, seria Emma 
Stone a interpretar o papel de 
Nellie LaRoy, mas os adiamentos 
levaram a que deixasse de ficar 
disponível quando o projeto fi-
cou pronto para arrancar. A rod-
agem teve lugar em Santa Clari-
ta, uma área que também serviu 
de palco para o clássico «Tempos 
Modernos» (1936), de Charlie 
Chaplin. “A forma de recriar a 

JOVAN ADEPO
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A MÚSICA DE BABYLON

Los Angeles de há cem anos é ir 
para os arredores da atual Los 
Angeles, onde ainda existem 
grandes extensões de terra into-
cada e laranjais, e ainda parece 
uma pequena cidade. É sempre 
um choque quando nos damos 
conta de como Los Angeles era 
rural nessa altura. Cresceu de 
uma pequena cidade poeirenta 
para uma grande megalópole, 
mais depressa do que qualquer 
outra cidade na história do mun-
do. Esse crescimento está apenas 
a atingir a velocidade máxima no 
início do nosso filme, por isso 
queríamos encontrar locais onde 
ainda se pudesse sentir o pó da 
pré-cidade que L. A. era”, revela 
Chazelle. 

A música, em especial o jazz, teve, 
desde o início, um papel essencial 
nas histórias contadas por Cha-
zelle. Para tal, contou também com 
o apoio do seu colaborador de lon-
ga data, Justin Hurwitz. Os dois 
conheceram-se enquanto eram 
estudantes na Universidade de 
Harvard e, desde essa altura, têm 
trabalhado em conjunto, começan-
do logo por «Guy and Madeline on 
a Park Bench», que também foi a 
primeira obra assinada por Hurwitz 
enquanto compositor. A parceria já 
lhe rendeu frutos, tendo vencido 
dois Óscares, ambos por «La La 
Land: Melodia de Amor», nas cat-
egorias de Melhor Banda Sonora e 
Melhor Música, por “City of Stars”.
Chazelle e Hurwitz voltam a unir 

esforços para «Babylon» e, mais 
uma vez, os anos 20 serão mostra-
dos de uma forma um pouco difer-
ente, como explica o compositor: 
“Queríamos dar a «Babylon» um 
universo musical próprio, um som 
que não fosse tão anacrónico a 
ponto de tirar alguém da década de 
1920, mas também um som muito 
diferente da representação habitual 
do jazz dos anos 20. É muito mais 
selvagem e agressivo. Algo a ter em 
mente é que a música que foi gra-
vada e sobreviveu a partir dos anos 
20 é apenas uma pequena amostra 
da música que estava realmente a 
ser tocada em Los Angeles na altu-
ra. Havia música subterrânea que 
nunca foi gravada. Queríamos im-
aginar a profundidade e a variedade 
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O Foxtrot ou o Charleston são al-
guns dos estilos de dança mais 
famosos da década de 20. As 
suas músicas e passos são mar-
cas muito ligadas à época na 
maior parte dos retratos ficcio-
nados.

Em «Babylon», a dança tem 
também um papel muito im-
portante, sobretudo para a per-
sonagem Nellie, mas, claro, com 
alguma irreverência. Chazelle 
voltou a chamar Mandy Moore 
para assinar a coreografia, de-
pois do sucesso de «La La Land: 
Melodia de Amor», em que se 
inclui a icónica dança de Emma 
Stone e Ryan Gosling.  “Quando 

falámos do filme pela primei-
ra vez, o Damien disse que não 
queria que a dança se parecesse 
com o que esperaríamos dos 
anos 20, retirando da equação 
tudo o que tivesse a ver com o 
Charleston, swing ou f lappers”, 
assinala Moore. 

Um dos momentos mais impor-
tantes do filme é a grande cena 
de festa logo no início, em que 
Nellie brilha. “A dança foi, de 
facto, uma das primeiras formas 
de descobrir quem era a Nellie, o 
que é uma forma porreira de che-
gar a uma personagem”, destaca 
Robbie. Coreógrafa e atriz tiver-
am carta branca de Chazelle para 

selvagem de sons que poderiam ter 
sido, embora nunca saberemos. 
Música que sentimos que nunca 
tinha sido retratada em filme an-
tes”. “A ideia para a música era se-
melhante ao dos fatos, cabelo, maq-
uilhagem e cenários”, acrescenta 
Chazelle. “O objetivo era que fosse 
enraizada no tempo, para não ser 
anacrónica, mas que elevasse os 
limites do que normalmente espe-
raríamos desse período - indo mui-
to além das representações cine-
matográficas típicas de Charlestons 
e foxtrots que todos nós já vimos 
antes. O nosso princípio orientador 
para a música foi: Será que já o vi-
mos? Já foi bem feito antes? Se sim, 
temos de fazer algo diferente”.

LI JUN LI

NADA DE CHARLESTON
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encontrar o ritmo e movimentos 
de Nellie, desde que não hou-
vesse nada de Charleston.

De qualquer forma, a dança de 
Nellie vai buscar inspiração às 
origens africanas, tal como o 
próprio Charleston, segundo a 
atriz: “Todos os movimentos 
de dança que associamos aos 
anos 20 derivam da dança afri-
cana, pelo que essa foi a minha 
base para a cena da festa. Emb-
ora tenha sido coreografado por 
causa das gruas e do trabalho da 
câmara, consegui explorar e en-
contrar algo real que tinha aque-
la autêntica energia 'Nellie'. Foi 
muito divertido”.

VESTIR «BABYLON»

O guarda-roupa pode ter um 
papel muito importante no Cin-
ema, contribuindo para a narra-
tiva e até, por vezes, consegue 
destacar-se - como o icónico ves-
tido verde que Keira Knightley 
usa em «Expiação» (2007). Num 
filme de época, mais do que ser 
mais uma forma de expressão 
dos próprios personagens, o 
guarda-roupa serve também 
como o retrato de um determi-
nado período histórico, tal como 
acontece em «Babylon». Para 
levar a cabo a tarefa, Mary Zo-
phres voltou a ser chamada para 
colaborar, pela terceira vez, com 
Chazelle, após ter trabalhado em 
«O Primeiro Homem na Lua» e 

«La La Land: Melodia de Amor», 
filme pelo qual foi nomeada para 
o Óscar. 

“Havia 250 membros do elen-
co com múltiplas mudanças de 
trajes, pelo que acabámos por 
criar cerca de 7.000 conjuntos. 
É o maior número que já tive 
num filme e muitas pessoas da 
equipa disseram a mesma coisa 
- que foi o maior e mais exten-
so filme que já fizeram”, afirma 
Zophres. “Este é o tipo de filme 
em que as personagens se de-
finem em grande parte através 
do que estão a vestir”, assinala 
Chazelle, “o que significou muito 
trabalho para a Mary, que estava 
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A maior estrela de cinema, reveren-
ciada em qualquer lado e admirada 
por muitos. Assim é Jack Conrad, 
mas a descrição não é muito dis-
tante do ator que o interpreta, Brad 
Pitt. É mais um momento em que 
a ficção fica mais próxima da vida 
real, tal como acontece no caso do 
personagem Manny Torres. “O Jack 
é uma espécie de derradeira estrela 
de cinema”, conta Chazelle. “É um 
daqueles tipos que atingiu o apo-
geu do estrelato naquele momento, 
em que o tipo de amor e admiração 
histérica que ele inspira, num mo-
mento em que todo o conceito de 

estrelato cinematográfico ainda era 
relativamente novo, é muito difícil 
para nós, hoje em dia, entender”. 
Brad Pitt é também, há já algumas 
décadas, um dos principais nomes 
do Cinema em todo o mundo. Além 
da sua vertente como ator, é um 
profícuo produtor, nos filmes em 
que atua e não só. Já recebeu dois 
Óscares, além de muitas outras no-
meações e são vários os sucessos, 
tais como «Seven - 7 Pecados Mor-
tais» (1995), «Clube de Combate» 
(1999), «Ocean's Eleven - Façam 
as Vossas Apostas» (2001), «O Es-
tranho Caso de Benjamin Button» 

JACK CONRAD

a tentar esculpir momentos para 
que estas icónicos roupas des-
sem às personagens o seu devi-
do valor em vários momentos da 
história”. Um desses exemplos 
é Nellie, numa definição para a 
qual a atriz também contribuiu. 
“Fizemos muitas descobertas so-
bre a personagem de Nellie no 
provador.
A Margot embarcou na viagem 
e estava a explorar, por isso de-
scobrimos o figurino juntas. Ela 
é uma das atrizes mais intuitivas 
com quem já trabalhei”, destaca 
Zophres.
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(2008) ou «Era Uma Vez em... Hol-
lywood» (2019), pelo qual venceu a 
estatueta dourada na categoria de 
Melhor Ator Secundário.

Chazelle destaca a oportunidade de 
ter Brad Pitt a representar o papel 
de Jack Conrad: “Tê-lo a interpre-
tar uma estrela de cinema desta 
época foi meta da forma mais bela, 
mas também nos deu algo para co-
laborarmos juntos, pois a história 
tornou-se uma tela que ele podia 
preencher com as suas próprias ex-
periências, para que se pudesse ver 
a humanidade por baixo, a vulner-

abilidade e a insegurança”. “O Brad 
é uma das poucas pessoas, hoje em 
dia, onde se tem alguma noção de 
como poderia ter sido realmente 
a estrela de cinema da velha guar-
da - o tipo de aura que uma estrela 
daquela época poderia exalar sem 
esforço aparente. É o que se passa 
com o Brad, especialmente nesta 
altura da sua carreira. Não se vê 
o trabalho... é completamente in-
visível e sem esforço”, acrescenta.

Para Brad Pitt, a participação em 
«Babylon» foi também um desafio: 
“Voltei a estudar. Vi muitos filmes 

com Gilbert, Fairbanks e Valentino. 
Há um verdadeiro encanto ness-
es desempenhos. Os filmes mudos 
não tinham diálogo, apenas alguns 
cartões, pelo que a representação 
tinha um estilo diferente do que te-
mos agora”. Sobre o realizador, Pitt 
diz que “os filmes do Damien têm 
um ritmo próprio, a forma como 
ele os organiza e dá a conhecer a 
informação. Há sempre este tipo de 
movimento que penso que vem dos 
seus primeiros tempos como bater-
ista de jazz. Descobri que procuro 
isso na vida. Todos nós precisamos 
de encontrar música”.
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A rainha da festa e a rainha de 
«Babylon»: eis Nellie LaRoy, 
interpretada por um dos principais 
nomes da sua geração, Margot 
Robbie. A atriz australiana começou 
o seu percurso na histórica novela 
«Neighbours», conseguindo depois 
uma oportunidade na série «Pan 
Am». A estreia no Cinema aconteceu 
com «Dá Tempo ao Tempo» (2013) 
e não demoraria muito para 
chamar a atenção, graças à sua 
participação em «O Lobo de Wall 
Street» (2013), de Martin Scorsese. 
A partir daqui, começou a somar 
personagens muito diferentes entre 
si, mostrando a sua versatilidade e 
grande carisma. Conta já com duas 
nomeações aos Óscares, por «Eu, 
Tonya» (2017) e «Bombshell: O 
Escândalo» (2019) e garantiu uma 
legião de fãs pela sua icónica versão 
de Harley Quinn, da DC Films.

A atriz não é estranha a desafios 
e «Babylon» puxou pelos limites 
da atriz. Desde o início, Robbie 
começou logo a envolver-se 
também no trabalho de pesquisa, 
juntamente com a restante equipa. 
A inspiração para Nellie surge a 
partir de várias estrelas dos filmes 
mudos, como Lucille LaSueur,  
Jeanne Eagels, Alma Rubens, Lia 
LaPutti (que inspirou, por exemplo, 
o penteado, irreverente para a 
época, usado por Nellie), Thelma 
Todd, Mary Nolan, mas, sobretudo, 
Clara Bow. Segundo a atriz, “a Clara 
Bow teve, provavelmente, a pior 
infância de que já ouvi falar”, afirma. 
“Os pais da Clara não fizeram uma 
certidão de nascimento para ela 
porque já tinham perdido dois filhos 
e tinham a certeza de que ela nunca 
conseguiria passar da sua infância. 
Quando li isto, a personagem de 

Nellie começou realmente a fazer 
sentido para mim. Podia imaginar 
que ela sentia sempre isso todos 
os dias, estava com o tempo 
emprestado, por isso ia à falência 
todos os dias”. A atriz preparou, 
durante meses, as cenas de dança 
e testou mais de 30 sotaques para 
encontrar aquele que considerava o 
ideal para Nellie. 
 
Quando leu o guião pela primeira 
vez, Margot Robbie disse que o 
mesmo parecia como se «O Lobo 
de Wall Street» e «A Doce Vida» 
tivessem tido um bebé, devido às 
várias influências que podem ser 
sentidas na obra. “O que se vê no 
ecrã é o caos de fazer um filme e 
como é complicado, mas também 
como é simplesmente a melhor 
coisa de sempre. E filmá-lo foi 
exatamente a mesma coisa. Era tão 

NELLIE LAROY
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perturbador, divertido, espantoso 
e absurdo. Foi, definitivamente, a 
melhor experiência da minha vida”, 
revela. 
 
“Para um papel como a Nellie é 
preciso um intérprete que não 
tenha medo. Alguém que possa 
tomar o ecrã como se o agarrasse e 
o abanasse para fazer o que quiser”, 
considera Chazelle. “Isso, para 
mim, é a Nellie. Aquela, para mim, 
é a Margot. Em muitos outros 
aspetos, são pessoas incrivelmente 
diferentes, mas há uma energia, 
fervor e fome que ambas 
partilham”. “A Margot é capaz 
de explorar esta selvajaria onde 
não se sabe o que vai acontecer 
e continua a surpreender. 
Normalmente, quando se pensa 
em atores com esse tipo de energia 
crua, é uma energia não estudada. 

Com a Margot, não é, de todo, 
esse o caso”, destaca. Por seu 
lado, Robbie exalta o trabalho do 
cineasta e até encontra parecenças 
com outro cineasta com quem 
já trabalhou: “O Chazelle é um 
verdadeiro cinéfilo. Conhece 
todos os filmes, de uma forma 
que me faz lembrar o Scorsese, 
que tem um conhecimento louco 
de cinema. Tantos realizadores 
têm, claro. Mas se fores a casa 
dele e mencionares um filme, sais 
com 15 DVDs. Ele deu-me tantos 
filmes brilhantes para ver, o que 
foi algo que adorei”.

A atriz encontrou também 
algumas semelhanças no seu 
próprio percurso com o de Nellie: 
“Esta cena de festa mostra como 
cada pequena coisa em Hollywood 
pode levar a algo grande. Foi como 

me senti quando cheguei a L.A. 
pela primeira vez também. Não há 
um guia de como fazê-lo acontecer, 
mas sabemos que precisamos de o 
fazer, por isso fazemos tudo o que 
podemos para criar esse momento. 
A Nellie sabe, instintivamente, 
que precisa de entrar nessa festa, 
porque algo vai acontecer esta 
noite - e vai ser em grande”. “À 
medida que a história avança, 
ela apercebe-se que Hollywood 
é muito mais difícil, muito mais 
louca do que alguma vez pensou 
que seria. Nunca tinha estado tão 
próxima de uma personagem como 
a Nellie. Ela entrou com estrondo 
e não vai deixar que ninguém se 
meta no seu caminho”, acrescenta. 
“Foi o personagem mais drenante 
física e emocionalmente que já 
interpretei. Ela exige tanto que me 
deixou em pedaços”.
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Jean Smart é um nome seguro, 
seja na comédia ou no drama, 
com um percurso mais marcante 
sobretudo na TV, onde se destacam 
participações em séries como «24», 
«Mare of Easttown» ou «Hacks», 
uma das séries de comédia mais 
relevantes dos últimos anos. Em 
«Babylon», dá vida a Elinor St. 
John, uma colunista que, muitas 
vezes, é responsável pela criação e 
destruição de carreiras.

Chazelle revela que a personagem 
“foi criada a partir de uma 
variedade de escritores e 
colunistas que se revelam no poder 
de descobrir novas estrelas ou 
derrubar as velhas quando o seu 
tempo acabou”. O cineasta indica 

como referências Elinor Glyn, 
Adela Rogers St. Johns e Louella 
Parsons, além da personagem 
Addison DeWitt em «Eva» (1950).

“A primeira vez que encontramos 
Elinor é na festa de Wallach e é 
evidente que as pessoas a temem, 
por isso ou têm de a aturar ou 
tentam ser simpáticas com ela”, 
diz Smart. “Ela é convidada para 
todas as festas, por isso está 
sempre por perto, a apanhar 
pormenores suculentos para a sua 
coluna”. “Penso que a Elinor vive 
através das pessoas de Hollywood. 
Gosta de moldar as carreiras das 
pessoas e manipulá-las, pelo que a 
Nellie é o pedaço de barro perfeito 
para pôr as mãos em cima e torná-

ELINOR ST. JOHN

la ainda mais bonita e refinada, 
trazendo à tona aquela qualidade 
inominável que a Nellie tem”, 
assinala a atriz. 

Sobre a época retratada em 
«Babylon», Smart considera que 
“foram chamados de Anos Loucos 
por um motivo. Estávamos a sair 
de uma guerra mundial horrenda 
e de uma pandemia, por isso as 
pessoas revoltavam-se contra 
muita coisa e soltavam-se. Não 
creio que muitas pessoas olhem 
para esta época da forma como ela 
é aqui retratada. Pensam nisso com 
esta era dourada, bela, adorável 
e gentil. Tenho a sensação de que 
o retrato deste filme está mais 
próximo da verdade”.

E
S

P
E

C
I

A
L

 
B

A
B

Y
L

O
N



METROPOLIS FEVEREIRO 2023

MANNY TORRES

Manny Torres é um jovem sonha-
dor que tenta entrar em Hollywood. 
O cenário não é muito diferente 
para o ator que o interpreta, Diego 
Calva, um quase estreante nestas 
lides. Anteriormente, o seu prin-
cipal destaque havia sido na série 
«Narcos: México», mas nada que se 
compare a «Babylon». E era exata-
mente isso que Chazelle procurava: 
um ator que poucos conheceriam. 
O processo para encontrar o pro-
tagonista começou através de uma 
fotografia de Calva, que, aos olhos 
do realizador, “tem a cara de um po-
eta. Algo de poeta nos seus olhos e 
de sonhador”. O primeiro teste de 
química com Margot Robbie foi fei-
to por Zoom, já que estávamos em 
plena pandemia. Calva fala sobre 
as semelhanças com o seu person-

agem: “O meu primeiro dia é o seu 
primeiro dia, por isso algumas das 
expressões de surpresa ou o espan-
to que se vê na minha cara sou, por 
vezes, eu. Partilhamos muitas das 
primeiras experiências novas, como 
conhecer o Brad Pitt, trabalhar com 
a Margot Robbie e o Damien”.

Encontrado o ator, a jornada para 
descobrir Manny foi longa e de-
morou 18 meses, com o acompan-
hamento muito atento de Chazelle 
e da sua mulher, Olivia Hamilton, 
que também produz e dá vida à real-
izadora Ruth Adler. “A Olivia inter-
pretou todos os outros papéis e eu 
filmei no meu iPhone para garantir 
que o Diego se sentia preparado para 
cada cena. Quando terminámos, 
consegui cortar todas as filmagens 

do ensaio com as partes musicais 
do Justin em, basicamente, uma 
versão iPhone do filme realizada no 
quintal”, afirma Chazelle. 

Calva recebeu o guião um ano antes 
de a rodagem arrancar, pelo que teve 
muito tempo para se aproximar, o 
mais possível, do seu personagem, 
que descreve da seguinte forma: “O 
Manny é um sonhador, alguém que 
está a tentar encontrar o seu camin-
ho para o Cinema. Quer trabalhar 
num set de filmagens e quer faz-
er qualquer coisa relacionada com 
filmes - não interessa o quê. A nossa 
introdução ao Manny é, provavel-
mente, a noite mais importante da 
sua vida”. A cena de festa marca a 
primeira vez em que Nellie e Man-
ny se cruzam, quando ele a ajuda a 
entrar na festa, colocando em risco 
a sua própria insegura posição: “O 
Manny é do México e está a tentar 
entrar em Hollywood, tendo ain-
da mais obstáculos do que alguém 
como a Nellie. Penso que o Manny e 
a Nellie se encontram um ao outro, 
porque são ambos outsiders e isso é 
um pouco a beleza de Hollywood. 
Podemos ser um outsider e encon-
trarmos lá a nossa casa”, afirma 
Margot Robbie.

“O Manny é os nossos olhos e ouvi-
dos”, “o nosso ponto de acesso e, em 
última análise, o nosso guia através 
da história”, conta Chazelle. O per-
sonagem foi “inspirado por pessoas 
reais. Um deles foi Rene Cardona, 
um imigrante cubano dos anos 20 
que viria a tornar-se no mais jovem 
executivo de estúdio da cidade e, 
depois, numa parte importante da 
Era Dourada do Cinema Mexicano”. 
Outras referências foram Enrique 
Vallejo, um imigrante mexicano que 
começou como operador de câmara 
nos filmes de Chaplin até se tornar 
realizador e produtor, bem como os 
irmãos Rodriguez, que fizeram par-
te da revolução do final da década de 
20 em Hollywood.
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JAMES MCKAY

Tobey Maguire é mais conheci-
do pela sua interpretação como 
o super-herói aracnídeo em 
«Homem-Aranha» (2002) e nos 
filmes que se seguiram, mas o 
ator tem também outras obras no 
currículo que mostram a sua ver-
satilidade, como «Entre Irmãos» 
(2009), «O Grande Gatsby» 
(2013) ou «O Prodígio» (2014). 
O seu papel em «Babylon» prom-
ete surpreender, ao interpretar 
James McKay, um personagem 
com uma aura um pouco sinistra. 
E muito diferente para Maguire, 
que também é produtor executivo 
do filme. “O que fiz com o McK-
ay foi baseado em pesquisa, mas 

também saí desses limites e senti 
que ele estava constantemente a 
ser criado e recriado a cada cena”, 
revela.

“Ele é um homem de negócios e 
um criminoso, mas também está 
entusiasmado por ser um criativo 
e um empresário. Como tantos 
outros que vêm para Hollywood, 
fantasia ser um magnata no mun-
do do cinema, por isso há uma es-
pécie de excitação para ele quan-
do se encontra com pessoas da 
indústria. Há este tipo estranho 
de inocência infantil para ele. É 
claro que isso não o torna menos 
ameaçador”, conta. 
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TOP10
RUI PEDRO TENDINHA

1. Nope 
(Jordan Peele) 
2. Moonage Daydream
(Brett Morgen) 
3. Avatar - O Caminho da Água
(James Cameron) 
4. Athena
(Romain Gravas)  
5. Ossos e Tudo
(Luca Guadagnino) 
6. Irmão e Irmã
(Arnaud Desplechin) 
7. Cordeiro
(Valdimar Jóhansson)  
8.  C´Mon, C´Mon   
(Mike Mills) 
9. O Que Vemos Quando 
Olhamos Para o Céu
(Aleksandre Koberidze)  
10. Annie Ernaux - Os Anos 
Super 80
(Annie Ernaux, David Ernaux-
Priot)

TOP10
JORGE PINTO

1. Recreio 
(Laura Wandel) 
2. O Homem do Norte  
(Robert Eggers) 
3. Top Gun: Maverick
(John Kosinski) 
4. O Predador: Primeira Presa 
(Dan Trachtenberg) 
5. Bullet Train: Comboio Bala
(David Leitch)  
6. Monstro Marinho
(Chris Williams) 
7. Mínimos 2: A Ascensão de Gru  
(Kyle Balda) 
8. Sidney
(Reginald Hudlin) 
9. Reunião 
(Fran Kranz)  
10. We Feed People 
(Ron Howard)
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TIAGO ALVES

NOPE 
JORDAN PEELE 

RUI PEDRO TENDINHA
VISÕES 2022

Mesmo não sendo um ano com obras-primas é 
interessante olhar para 2022 como um período de 
transição: entre as descobertas mais estimulantes e 
tendência de fadiga dos filmes de super-heróis. Um 
ano em que James Cameron e Tom Cruise salvaram as 
salas de centro comercial.

Nesta lista dos filmes mais marcantes tenho pena de 
não caberem os novos de Steven Spielberg, Soderbergh 
ou a estreia de Maggie Gyllenhaal, bem como os 
últimos de Matt Reeves ou Robert Eggers. Não cabem 
todos...

Mas também foi num ano em que no cinema 
americano alguns dos nomes mais consagrados terão 
tido tropeções perturbadores, sendo que os de David 
O. Russell em «Amesterdão» e de Noah Baumbach em 
«Ruído Branco» tenham sido aqueles que mais deram 
nas vistas. Mas mesmo fora da América aconteceram 
desilusões, uma delas um sucesso popular: a Palma de 
Ouro «O Triângulo da Tristeza», que mesmo não sendo 
tão nefasto como o pintam, é um passo em falso do 
maior provocador do cinema europeu, Ruben Ostlund. 

Olhando para esta lista onde há uma mistura de 
registos e de proveniências reparo que o fator do olhar 
perante a estranheza talvez seja um denominador 
comum, de Bowie aos mitos islandeses, passando pelo 
desconhecido de Peele ou a insondável beleza canibal 
de Guadagnino. Uma espécie de adoração ao “alien”, à 
estranheza.
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TOP10
TATIANA HENRIQUES

1. Flee - A Fuga  
(Jonas Poher Rasmussen) 
2. A Pior Pessoa do Mundo
(Joaquim Trier) 
3. Belfast
(Kenneth Branagh) 
4. Os Fabelmans
(Steven Spielberg)  
5. Tudo em Todo Lado ao 
Mesmo Tempo
(Dan Kwan, Daniel Scheinert) 
6. Ela Disse
(Maria Schrader) 
7. Boa Sorte, Leo Grande
(Sophie Hyde)  
8.  A Mulher Rei 
(Gina Prince-Bythewood) 
9. Causeway
(Lila Neugebauer)  
10. Top Gun: Maverick
(John Kosinski)
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TOP GUN: MAVERICK 
JOSEPH KOSINSKI

TATIANA HENRIQUES
VISÕES 2022

Em 2022, o streaming continuou a cimentar o seu papel. Atualmente, 
alguns filmes já nem passam pelas salas de cinema. Mas este ano 
mostrou-nos também que a magia da sala escura continua viva. «Top 
Gun: Maverick» é um exemplo disso mesmo, através daquele que será, 
porventura, a última grande estrela de cinema, Tom Cruise. O ator 
e produtor recusou que o filme não tivesse a sua estreia nas salas e a 
aposta não poderia ser mais certeira. O filme, uma sequela lançada 36 
anos depois da primeira obra, foi um dos sucessos do ano e animou as 
bilheteiras em todo o mundo. 

Por outro lado, começa a sentir-se, cada vez mais, uma estagnação num 
género que tem sido líder incontestável nos últimos anos. Os filmes de 
super-heróis continuam, é certo, a ser imbatíveis na venda de bilhetes, 
mas as histórias perderam algum do seu fulgor. Não se trata, porém, 
de algo com previsão de fim, bem pelo contrário. A DC Films terá 
agora uma remodelação, com o forte cunho do inventivo James Gunn, 
e a Marvel entrará numa nova Fase, reforçando a sua linha narrativa 
atual, a do multiverso. Fora deste universo, «Tudo em Todo o Lado ao 
Mesmo Tempo» até já explorou as potencialidades deste conceito, num 
empolgante exercício argumentativo. 

METROPOLIS FEVEREIRO 2023
MELHORES2022



MÍNIMOS 2: A ASCENSÃO DE GRU 
KYLE BALDA, BRAD ABLESON, JONATHAN DEL VAL

E o Cinema vive, de facto, de grandes histórias, algo 
que não faltou em 2022. Seja com retratos com base 
em factos reais, como «Belfast», «A Mulher Rei» ou 
«Ela Disse», mas também com histórias mais pessoais, 
como o delicado «Flee - A Fuga» ou a encantadora carta 
de amor à família e ao Cinema de Spielberg, com «Os 
Fabelmans». As lutas interiores ganharam também 
palco e com protagonismo feminino, através das obras 
«A Pior Pessoa do Mundo», «Boa Sorte, Leo Grande», «A 
Filha Perdida» ou «Causeway». 

Vivemos, de facto, numa era de grandes séries, nos 
mais variados géneros, como «Succession», «House of 
the Dragon», «A Maravilhosa Sra. Maisel», «Ted Lasso» 
ou «Euphoria». Mas a ficção não se esgota aqui, nem o 
streaming é o vilão. Aliás, uma das principais vantagens 
que traz é, justamente, uma maior diversidade, seja em 
histórias ou geografias. De qualquer forma, esperemos 
que os espectadores reencontrem os filmes em sala - 
uma experiência que será sempre inigualável. 

 29METROPOLIS FEVEREIRO 2023
MELHORES2022



TOP10
SÉRGIO ALVES

1. Os Fabelmans
(Steven Spielberg) 
2. A Filha Perdida
(Maggie Gyllenhaal) 
3. A Pior Pessoa do Mundo
(Joaquim Trier) 
4. Elvis
(Baz Luhrmann)  
5. Um Herói
(Asghar Farhadi) 
6. Drive My Car
(Ryûsuke Hamaguchi) 
7. Um Filme em forma de 
Assim
(João Botelho)  
8. Libertad   
(Clara Roquet) 
9. Cesária Évora
(Ana Sofia Fonseca)  
10. Ela Disse
(Maria Schrader)

 30

OS FABELMANS 
STEVEN SPIELBERG

SÉRGIO ALVES
VISÕES 2022

O ano de 2022 foi um ano de resistência. Depois da pandemia e da explosão 
do streaming, os espetadores tardam em regressar às salas de cinema. 
Resistir é a palavra de ordem! De latitudes, experiências e sensibilidades 
distintas os realizadores apontaram vários caminhos e temáticas, os 
exibidores diversificam as escolhas, mas o ano foi ainda de contenção 
nas bilheteiras. Hollywood encolhe ainda mais na oferta de cinema de 
qualidade e limita a aposta a franchise enquanto se regressa à normalidade 
no circuito de festivais à volta do globo e os autores apresentam propostas 
cada vez mais arrojadas capazes de fazer saltar o público do sofá. O ano que 
começa vai ser um desafio para a indústria do cinema, porém fica a certeza 
duma resiliência assinalável no panorama mundial. 
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TOP10
INÊS N. LOURENÇO

1. Drive My Car
(Ryûsuke Hamaguchi) 
2. O Professor Bachmann e a 
sua Turma
(Maria Speth) 
3. Os Irmãos de Leila
(Saeed Roustaee) 
4. Os Fabelmans
(Steven Spielberg)  
5. The Souvenir: Part II
(Joanna Hogg) 
6. Perante o Teu Rosto
(Hong Sang-soo) 
7. Azor - Nem Uma Palavra  
(Andreas Fontana)  
8. Noite Incerta  
(Payal Kapadia) 
9. Nope
(Jordan Peele)  
10. Uma Bela Manhã
(Mia Hansen-Løve)

DRIVE MY CAR 
RYÛSUKE HAMAGUCHI

INÊS N. LOURENÇO
VISÕES 2022

Vários bons filmes a estrear, semana após semana, e pouca afluência de 
espectadores. É nestes termos que 2022 se resume na minha cabeça. Um 
ano “salvo” por Tom Cruise e o seu muito adiado «Top Gun: Maverick», mas 
pouco esperançoso em relação ao futuro do cinema em sala. A verdade é 
que vários dos filmes que considero os melhores do ano (e cabiam mais 
nesta lista) foram vítimas do desinteresse que vem tomando o espetador 
dos nossos dias, alguém acomodado à oferta dos catálogos de streaming 
e que só se dá ao trabalho de sair do sofá se a “experiência em sala” se 
justificar. E o que é que justifica? Não necessariamente um bom filme, 
ou um filme com boa crítica, mas aquele cujo pacote técnico soe mais 
complexo. Foi um pouco esse o argumento que funcionou com «Top Gun: 
Maverick», reconheça-se. Mas depois temos fenómenos obtusos como 
o facto de «Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo» ter sido o filme 
português mais visto... nos cinemas.
 
Nem mesmo a marca Spielberg parece “funcionar” nos tempos que correm 
– é chocante que um filme tão belo e pessoal como «Os Fabelmans», tão 
bem tratado pelos media, não tenha despertado a curiosidade em massa 
que Spielberg quase sempre despertou. O que é que se passa? São sequelas 
da pandemia? A culpa não pode ser só do streaming. Custa-me a acreditar. 
Entre uma série de coisas, 2022 foi também o ano da ignóbil chapada de 
Will Smith, numa edição dos Óscares quase nula. A exceção: «Drive My 
Car» venceu na categoria de melhor filme internacional, tornando-se o 
momento mais importante da cerimónia. Mesmo que nem todos tenham 
dado por isso...
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TOP10
HUGO GOMES

1. Drive My Car  
(Ryusuke Hamaguchi) 
2. A Pior Pessoa do Mundo
(Joachim Trier) 
3. Vortex 
(Gaspar Noé) 
4. Recreio
(Laura Wandel)  
5. Azor
(Andreas Fontana) 
6. Onoda, 10 000 Noites na 
Selva 
(Arthur Haraki) 
7. Perante o Teu Rosto
(Hong Sang-soo)  
8. Um Herói    
(Asghar Farhadi) 
9. A Civil 
(Teodora Mihai)  
10. 28 ½ 
(Adriano Mendes)
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RECREIO 
LAURA WANDEL

HUGO GOMES
VISÕES 2022

Ao tentar concentrar 10 filmes, mesmo seguindo os critérios 
da estreia nacional, deparei-me com um “ano horrível" para o 
cinema norte-americano. A começar pelo Óscar atribuído por 
um produto de streaming - “CODA” - que morreu num ápice na 
memória de todos e no artificial fascínio que aí tivera. Foi uma 
estatueta “digna” dos novos tempos (acelerado pela pandemia), 
que agravou a distância entre o público com a sala de cinema. 
Em particular, tal transfusão, reflete na produção e na adesão às 
mesmas, no que requer a audiências hollywoodianas. É pertinente 
notar que, grande parte das mais arriscadas produções vindas de 
grandes estúdios, revelaram-se inteiros fracassos de bilheteira, 
cujo seu flop irá conduzir estas majors a uma filtragem mais 
exigente (ou até não!) do que seguirá para a sala. Exemplifico “She 
Said”, cinema jornalístico ao redor do despertar do movimento 
#metoo e em concreto o caso Harvey Weinstein, assinado pela 
alemã Maria Schrader, ou o “Babylon” de Damien Chazelle, um 
retrato, que como o título indica, babilónico sobre Hollywood, 
com transgressões à sua medida e afecto ao cinema como Arte 
acima das suas arrastadas conotações de “menor”. Devemos 
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OSSOS E TUDO 
LUCA GUADAGNINO

também referir que Spielberg não fez para aí além com 
o seu muy elogiado “The Fabelmans” e James Gray 
prestou-se à segunda liga no box-office americano 
com o seu “The Armageddon Time”. Ou seja, filmes 
adultos” são matéria obsoleta na grande tela segundo 
as massas, o que resta será formatos infantilizados, 
desde super-heróis, a remakes ou a ressurreições. Mas 
nesta última, deixe-me ressaltar “Top Gun: Maverick”, 
candidato sério aos Óscares (deveremos dizer isto sem 
rirmos), que para além do sucesso de bilheteira que 
fora, é um dos "salvadores da pátria" no que resume a 
devolver o espéctaculo em sala sem o uso excessivos 
de atributos computorizados. Tom Cruise acarreta o 
anti-CODA, a faísca de esperança no cinema que ainda 
se vinga no seu habitat natural. Infelizmente, é uma 
rara excepção, e tendo em conta as premonições, o 
cenário hollywoodiano não irá melhorar em breves 
instantes. Enquanto isso, cinema fora dos EUA, boa 
saúde apresenta
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TOP10
RODRIGO FONSECA

1. Crimes do Futuro 
(David Cronenberg) 
2. Argentina, 1985
(Santiago Mitre) 
3. Avec amour et acharnement
(Claire Denis) 
4. A Pior Pessoa do Mundo
(Joaquim Trier.)  
5. Batman
(Matt Reeves) 
6. A Mulher Rei
(Gina Prince-Bythewood) 
7. Nope
(Jordan Peele )  
8.  Pinóquio   
(Guillermo Del Toro) 
9. Top Gun: Maverick
(John Kosinski)  
10. As Ilusões Perdidas
(Xavier Gianolli)
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CRIMES DO FUTURO  
DAVID CRONENBERG

RODRIGO FONSECA
VISÕES 2022

A América do Sul encabeçou a cerimónia anual da Hollywood 
Foreign Press Association (HFPA), no dia 10 de janeiro, a julgar 
pela lista de vencedores dos Golden Globes de 2023, que colocou a 
«Argentina, 1985», de Santiago Mitre no trono dos estrangeiros. Foi 
dele a láurea de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, coroando um 
saldo vitorioso para as narrativas portenhas [nascidas em Buenos 
Aires] em 2022. O ano que passou carimbou, uma vez mais, o 
passaporte da consagração internacional de Ricardo Darín, astro de 
«O Segredo de seus Olhos», Oscar em 2010. 

O seu diretor, Santiago Mitre (conhecido por «O Estudante» e 
«Paulina»), conseguiu contabilizar um milhão de pagantes - e 
esse número só aumenta - em cartaz em salas da sua pátria natal 
- como o Multiplex Belgrano - com o aclamado estudo sobre os 
crimes de farda. Nomeado ao Leão de Ouro de Veneza, de onde saiu 
com Prémio da Crítica da Federação Internacional de Imprensa 
Cinematográfica, a longa-metragem foi laureada com o prémio 
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PINÓQUIO  
GUILLERMO DEL TORO

de júri popular de San Sebastián. É um thriller jurídico 
devassa os anos de chumbo de nuestros hermanos. Darín é 
o seu aríete, revivendo feitos reais do promotor Julio César 
Strassera (1933-2015). O êxito da longa sublinha um novo 
gás para o chamado "cinema político", vertente na qual 
militaram Elio Petri, Glauber Rocha, Costa-Gavras, Ken 
Loach e o também argentino Fernando Pino Solanas. 

Cada vez que «Argentina, 1985» é exibido, espectadores 
aplaudem o que viram, sobretudo o discurso de Strassera 
a fim de condenar militares de alta patente responsáveis 
pela tortura em terras argentinas, durante a ditadura 
militar. Numa das melhores frases, pinçadas dos diálogos 
escritos por Mitre e Mariano Llinás, Darín diz: "Tortura 
não é estratégia política. É perversão moral". Nada traduz 
melhor a Pangeia latina que produziu, por exemplo, Jair 
Bolsonaro. 
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TOP10
SARA QUELHAS

1. Tudo em Todo Lado ao 
Mesmo Tempo
(Dan Kwan, Daniel Scheinert) 
2. Belle
(Mamoru Hosoda) 
3. Triângulo da Tristeza
(Ruben Östlund) 
4. O Menu
(Mark Mylod)  
5. Nope
(Jordan Peele ) 
6. Hustle
(Jeremiah Zagar) 
7. Luck
(Peggy Holmes, Javier Abad)  
8. Doutor Estranho no 
Multiverso da Loucura    
(Sam Raimi) 
9. Vejam Como Eles Correm 
(Tom George)  
10. Revolta
(Tiago R. Santos)
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TUDO EM TODO LADO AO MESMO TEMPO 
DAN KWAN, DANIEL SCHEINERT

SARA QUELHAS
VISÕES 2022

Universos paralelos, tecnologia à la Black Mirror, um grito de revolta 
pós-pandémico, uma desfiguração do sentido de classe, uma distopia 
gastronómica, um simples mistério who-donnit. São muitas as viagens 
que os filmes nos convidam a fazer, a partir de uma sala de cinema ou 
do sofá de casa. Sem limites, sem desfechos anunciados – ainda que, 
por vezes, possam ser previsíveis.
O cinema pode ser tudo, mas também pode ser nada. Pode ser uma 
história cheia de truques e artifícios ou, simplesmente, o testemunho 
de uma vida a acontecer. Ou destinada a acabar. Recheado de emoções 
e sentimentos, é no grande ecrã que muitas vezes encontramos 
conforto depois de uma grande perda, um dia longo, ou um período 
sem criatividade.
A escolha é imensa. Do streaming, passando pelos canais do cabo e 
pelo videoclube, o cinema é, cada vez mais, menos dependente de 
uma sala de cinema. Não fossem as limitações impostos em altura de 
premiações, e esta mudança de paradigma seria ainda mais rápida. 
Estaremos a perder a magia ou, em vez disso, estará ela a espalhar-se?
Falar de «Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo» (2022) e «Belle» 
(2021), os meus dois filmes favoritos com estreia em Portugal em 2022, 
é falar de uma derradeira escapatória antes do contacto inevitável com 
a realidade, como ela é. Apesar do espectro fantástico que os envolve, 
os seus objetivos são simples e ilustram, ainda que com muito aparato, 
dinâmicas familiares problemáticas. Duas abordagens interessantes, 
embelezadas por um bom argumento e uma boa concretização.
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TOP10
CATARINA MAIA

1. Compartimento nº 6 
(Juho Kuosmanen) 
2. A Filha Perdida
(Maggie Gyllenhaal) 
3. A Tragédia de Macbeth
(Joel Coen) 
4. Regresso ao Pó
(Ruijun Li)  
5. Os Inocentes
(Eskil Vogt) 
6. Petite Maman - Mamã 
Pequenina
(Céline Sciamma) 
7. Alma Viva 
(Cristèle Alves Meira )  
8. Onoda, 10 000 Noites na 
Selva 
(Arthur Harari) 
9. Ossos e Tudo
(Luca Guadagnino )  
10. Pinóquio
(Guillermo del Toro )

A FILHA PERDIDA 
MAGGIE GYLLENHAAL 

CATARINA MAIA  
VISÕES 2022

As crianças são... “o futuro”; “a esperança”; “o melhor do mundo”; etc. 
& tal. O que o motor de busca do Google não diz é que as crianças 
são também o denominador comum mais evidente dos melhores 
filmes de 2022. Totalmente fortuita, esta coincidência fez-me pensar 
sobre o lugar das crianças no cinema. Geralmente secundárias, 
ou mesmo ausentes, as crianças tendem a escapar ao voraz olhar 
da câmara, e as razões não são apenas práticas – a impreparação 
ou imprevisibilidade próprias da idade, por exemplo. Filmes como 
«Os Inocentes», «Petite Maman» ou «Alma Viva» retratam com 
inteligência e sensibilidade uma faceta mais sombria da infância, 
lugar de fantasia, indefinição e experimentação, que, como adultos, 
costumamos esquecer ou escolher ignorar. Infantil, a mistura subtil 
do quotidiano vulgar com o sobrenatural faz-nos ver melhor a 
matéria de que são feitas as relações humanas. Em «A Filha Perdida», 
apesar de o foco incidir sobre a experiência de uma mulher adulta 
(interpretação maravilhosa de Olivia Colman), é também sobre a 
criança que ela foi e as dificuldades que encontrou pelo caminho 
ao se tornar mãe. «Compartimento n.º 6», que encabeça esta lista, 
leva-nos numa viagem gelada até ao Círculo Polar Ártico para 
redescobrirmos com os seus personagens a liberdade e a alegria pura 
que só as crianças sabem gozar. É dessa dimensão lúdica, espontânea 
e desinteressada nas crianças, que o cinema precisa cada vez mais.

 37METROPOLIS FEVEREIRO 2023
MELHORES2022



TOP10
SARA AFONSO

1. A Pior Pessoa do Mundo
(Joaquim Trier) 
2. Os Fabelmans
(Steven Spielberg) 
3. O Perdão
(Maryam Moghadam, Behtash 
Sanaeeha) 
4. Moonage Daydream
(Brett Morgen )  
5. Blonde
(Andrew Dominik) 
6. Tudo em Todo Lado ao 
Mesmo Tempo
(Dan Kwan, Daniel Scheinert) 
7. O Trio em Bi Menol 
(Rita Azevedo Gomes)  
8.  Emancipação   
(Antoine Fuqua) 
9. Corsage - Espírito Inquieto
(Marie Kreutzer)  
10. A Mulher Rei
(Gina Prince-Bythewood)
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MOONAGE DAYDREAM 
BRETT MORGEN 

SARA AFONSO
VISÕES 2022

Temos, atualmente, um mercado inundado de conteúdos. O mundo 
corre tão rápido que dificilmente acompanhamos o número de 
estreias, em sala e nas plataformas digitais. Se, por um lado, 
isso é uma excelente notícia para quem os produz, uma vez que a 
dependência dos grandes estúdios e da formatação dos mesmos é 
mais escassa, a verdade é que é muito fácil perder o fio à meada e 
saber com a antecipação certa quais as grandes estreias do momento. 

Os mais criativos da sétima arte têm uma oportunidade para mostrar 
as suas ideias, mas precisam de se afirmar mais do que nunca e 
de impor a sua voz para se fazerem ouvir num mercado cada vez 
mais disperso. Por outro lado, os grandes estúdios vieram agitar 
ainda mais as águas, ao também eles reduzirem as suas janelas de 
exclusividade e ao apostarem nas suas próprias plataformas de 
streaming. 
 
O entretenimento está, assim, a mudar muito rapidamente e tudo 
parece exigir imediatez, até a forma como se consome o próprio 
cinema. A tecnologia está também mais rápida e experiências 
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A MULHER REI 
GINA PRINCE-BYTHEWOOD

de total imersão são cada vez mais exigidas pelos 
“consumidores”. Apesar da franca recuperação do 
cinema – dados do relatório de dezembro do ICA 
revelam que houve um aumento de cerca de 84% 
de espectadores em sala, face a 2021 –, as pessoas 
continuam a consumir muito e em casa, através das 
diversas plataformas.  

Assistimos, igualmente, a uma maior curiosidade e 
investimento no metaverso (ou metaversos), onde, 
num futuro próximo, as pessoas passarão mais tempo. 
Entrarão, através de representações de si mesmas, em 
mundos imersivos, sociais e digitais, e o mundo digital 
será (ainda) mais absorvido pelo mundo físico.
No entanto, a habilidade de contar histórias só terá 
impacto se fizer vibrar o coração e esse não existe 
em nenhum avatar num qualquer mundo virtual. 
Esse será sempre o maior diferencial para qualquer 
estrutura digital. Steven Spielberg, na introdução 

do seu mais recente filme «Os Fabelmans», 
aparece-nos no grande ecrã, a agradecer o facto 
de estarmos juntos, numa grande sala para 
assistir ao seu filme. Revela-nos quão pessoal 
é este filme e que a intenção é homenagear 
o cinema. Com este gesto, a empatia é 
instantânea, o sentido de respeito que lhe 
devemos é imperativo, mas, acima de tudo, é 
a gratidão que sobressai e é o coração que se 
ilumina, tal como o coração de ET se “acende” 
quando Elliot pronuncia “ET, I Love You”. 
Com todo o respeito pela capacidade criativa 
que o mundo digital nos pode proporcionar, 
o coração iluminado que sentimos quando 
dedicamos tempo a um filme, num espaço físico 
partilhado, em frente a um grande ecrã e com 
as condições de áudio perfeitas, será sempre 
aquele que nos salva e nos manterá vivos, a nós 
e ao cinema!
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Crise de espetadores, 
hegemonia de espetadores. 

Ano louco do cinema 
português?

São os tempos que temos: 
as pessoas não querem ver 
cinema português, apenas 
querem ver televisão em 
grande ecrã como era o 
caso do campeão «Curral de 
Moinas- Os Banqueiros do 
Povo». 

Mas importa realçar: o ano foi 
forte, mesmo sem nenhuma 
longa-metragem a destacar-se 
como obra de génio, mesmo 
admitindo que os filmes de 
João Pedro Rodrigues e Cristèle 
Alves Meira tenham merecido 
toda a aclamação internacional, 
mas será sempre o ano em que 
na animação «Ice Merchants», 
de João Gonzalez, fascinou 
verdadeiramente. E há ainda 
o caso do excelente «O Lobo 
Solitário», de Filipe Melo, ter 

ALMA VIVA
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TOP CINEMA PORTUGUÊS

ALMA VIVA 
Cristèle Alves Meira 

FOGO FÁTUO 
João Pedro Rodrigues 

CESÁRIA ÉVORA 
Ano Sofia Fonseca

UM FILME EM FORMA DE ASSIM 
João Botelho 
 
RESTOS DO VENTO 
Tiago Guedes

ficado na shortlist das curtas 
em imagem real nos Óscares. 
Um ano em que é importante 
sublinhar a força dos atores, 
em especial o elenco de 
«Restos do Vento», onde há 
um Albano Jerónimo a roçar 
a perfeição, mas mesmo nas 
curtas descobriram-se criações 
assombrosas e aí leva a taça 
Adriano Luz, protagonista de 
«Pê», de Margarida Vilanova e de 
«O Lobo Solitário», o tal thriller 
à porta dos Óscares. 

Se há menos pessoas a irem aos 
cinemas para ver cinema de autor 
devido ao número de estreias 
desenfreadas que acontecem neste 
pequeno mercado, não é menos 
verdade que há sinais de esperança 
com alternativas de exibição, 
como são os casos da nova ordem 
de programação da Cinescópio na 
Sala Fernando Lopes, em Lisboa, 
ou, sobretudo, a monumental 
ambição da programação do 
Batalha Centro de Cinema, 
no Porto, uma nova sala com 

curadoria própria e que já está a 
encomendar obras. Pelo arranque 
com boa frequência, há mesmo 
razões para um certo optimismo. 
E também é importante o balanço 
que festivais como o Curtas Vila 
do Conde, Porto/Post/Doc, o 
Indie e o DocLisboa têm dado ao 
cineastas portuguesas. E em 2023 
vamos ter os novos de Canijo, 
Gabriel Abrantes, Jeanne Waltz, 
Tiago Guedes, Leonel Vieira, 
Edgar Pêra e Rodrigo Areias. 
Haja fé!

PORTUGALRUI PEDRO TENDINHA
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Ao contabilizarem as 
maiores (e melhores) 

receitas de facturação 
alcançadas por longas-
metragens brasileiras em 
2022, órgãos de pesquisa como 
o site Filme B chegaram a um 
Top Ten de rendas que tem 
como seu campeão «Turma da 
Mônica: Lições». Foram 761 
mil pagantes na sua trajetória 
pelas salas de exibição a partir 
de janeiro do ano passado, 

atraídos pela popularidade 
das BDs de Maurício de Sousa 
que inspiraram essa franquia 
infantojuvenil. Na sequência 
dos “mais vistos” entram a 
comédia «Tô Ryca 2», com 525 
mil pagantes, seguida pela 
distopia «Medida Provisória», 
dirigida por Lázaro Ramos, 
que vendeu 471 mil bilhetes 
com o seu ataque ao racismo. 
Somam-se a eles a aventura 
juvenil «Detetives do Prédio 

TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES

Azul 3» (com 431 mil pagantes; 
o romance «Eduardo e 
Mônica» (406 mil); o drama 
sobrenatural de cunho religioso 
kardecista «Predestinado» 
(265 mil); o bem-humorado 
«Juntos e Enrolados» (249 mil); 
o também espírita «Nada É Por 
Acaso» (147 mil); a adaptação 
da peça «Pluft, o Fantasminha» 
(126 mil); e a comédia 
romântica «O Palestrante» (126 
mil). 
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TOP CINEMA BRASILEIRO

PACIFICADO 
Paxton Winters 

PAIXÕES RECORRENTES 
Ana Carolina Teixeira 

PALOMA 
Marcelo Gomes 

CARVÃO 
Carolina Markowicz

MEDIDA PROVISÓRIA 
Lázaro Ramos 

PLUFT, O FANTASMINHA  
Rosane Svartman

O PAI DA RITA 
Joel Zito Araújo

EDUARDO E MÔNICA 
René Sampaio

MARTE UM 
Gabriel Martins

A VIAGEM DE PEDRO 
Laís Bodanzky

Embora a Turma da Mônica de 
Daniel Rezende tenha ficado 
na liderança, o filme fez a sua 
estreia comercial dias antes 
do réveillon de 2021. Saiu do 
grande ecrã e caiu na grelha 
da Amazon Prime. Estamos 
diante de uma narrativa doce, 
decalcada da graphic novel 
homónima dos irmãos Lu e Vitor 
Cafaggi. Inaugurado e finalizado 
em meio ao périplo de uma 

montagem escolar de «Romeu 
e Julieta», capaz de desafiar a 
nossa vã filosofia e os códigos 
do bardo inglês, «Turma da 
Mônica: Lições» avança algumas 
casas no tabuleiro que vai da 
infância ao lado mais aborrecido 
da adolescência. Avança com 
notável elegância. 

Se no original «Turma da 
Mônica: Laços», de 2019, 
Rodrigo Santoro roubava o 

filme para si ao surgir como 
um personagem hilariante no 
papel de Louco, aqui a atriz 
Isabelle Drummond consegue, 
com sensibilidade, escavar 
uma planície de arrebatamento 
no papel da hippie feminista 
Tina. Nessa segunda incursão 
cinematográfica com atores de 
carne e osso, a Turma reafirma 
todos os arquétipos dos seus 
personagens, sendo que Mônica 
(Giulia Benite) continua arredia, 
muito impaciente, mas adorável. 

BRASILRODRIGO FONSECA
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Este é o sétimo ano em que 
escolho, na revista Metropolis, 

o meu top 10 de séries. Por 
incrível que pareça, a tarefa 
afigura-se mais difícil, ano 
após ano. Sobretudo porque a 
variedade de streamings e oferta 
televisiva é cada vez maior, 
tornando-se desafiante fechar 
uma lista com os 10 melhores do 
ano. Há muitas entradas e saídas 
até se decidir, por fim, aquilo 
que será apresentado na edição 
de balanço como “o melhor do 
ano em televisão”. Mas há tantas 
séries com qualidade que têm de 
ficar de fora.

E, mesmo na sua finalidade, 
um top pode ser um novo 
início. Não necessariamente 
para quem o escreve, mas sim 
para quem o lê. Talvez algumas 
escolhas “surpresa” levem o 
leitor a ver uma série, ou a 
tentar saber mais sobre ela. 
Acreditar que há um retorno 
para lá da página, por mais 
pequeno que seja, é, sem 
dúvida, a maior motivação na 
hora de escrever uma lista tão 
subjetiva como esta.

Agora, deixem-me falar-vos um 
pouco sobre o meu top 3.

THE REHEARSAL

Vou ser totalmente honesta: ver 
«The Bear» no ano em que perdi 
a minha avó paterna teve muito 
impacto. Acredito que este 
pormenor tenha influenciado, 
em parte, a minha escolha 
“ordenada”, mas não coloca 
em causa a qualidade da série 
protagonizada por Jeremy Allen 
White (Shameless). Trata-se da 
história de um chef promissor 
que larga uma carreira de sonho 
para assumir o restaurante 
humilde do irmão, que faleceu 
recentemente. Um argumento 
dramático bem conseguido, com 
momentos de comédia e até 
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TOP

1. THE REHEARSAL 
HBO Max 

2. SHINING GIRLS  
Apple TV+ 

3. THE BEAR 
Disney+ 

4. ANDOR 
Disney+

5. SEVERANCE 
Apple TV+ 

6. HOUSE OF THE DRAGON  
HBO Max

7. EUPHORIA 
HBO Max

8. THE LORD OF THE RINGS: THE 
RINGS OF POWER 
Amazon Prime

9. STRANGER THINGS 
Netflix

10. 1883 
Sky Showtime

algum mistério a temperarem 
os episódios, curtos e bem 
ritmados. 

Já «Shining Girls», uma série 
subvalorizada na minha 
perspetiva, mostra que há mais 
Elisabeth Moss para lá de «The 
Handmaid’s Tale». Estamos 
perante uma adaptação de um 
livro, que consegue recuperar 
toda a carga e densidade 
emocional das páginas, criando 
um enigma estruturado e que, 
apesar de pesado, é coerente e 
brilhantemente interpretado. 
Uma das melhores séries da 

Apple TV+ este ano, a par de 
«Severance».
 
Colocar «The Rehearsal» 
como a melhor série de 
2022 é inesperado. Porque a 
experiência de ver esta série 
também foi surpreendente 
para mim. Falamos de um 
documentário sui generis, que 
mimetiza a realidade com um 
jeito trapalhão e temperado 
de ansiedade social. Uma série 
à imagem de um mundo pós-
pandémico, encerrado sobre 
si, inseguro e assustado com 
a imprevisibilidade do que aí 

SÉRIESSARA QUELHAS

vem. Tão amedrontado que 
encena comportamentos e 
possibilidades para aprender 
a lidar com elas. Assistir a 
esse processo tem um lado 
terapêutico, mas sobretudo 
inquisidor e de descoberta.
 
Custa não incluir neste top 
séries como «Somebody 
Somewhere», «The Crown», 
«The Dropout», «Barry», 
«Only Murders in the 
Building» ou «Reboot», mas 
ficam aqui listadas numa 
espécie de menção honrosa 
improvisada.
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FILME DO ANO
REVISTA METROPOLIS

A PIOR PESSOA
DO MUNDO
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TOP 2022  
METROPOLIS

1. A PIOR PESSOA DO 
MUNDO 
Joaquim Trier

2. OS FABELMANS 
Steven Spielberg

3. DRIVE MY CAR  
Ryûsuke Hamaguchi

4. NOPE 
Jordan Peele

5. TUDO EM TODO LADO 
AO MESMO TEMPO 
Dan Kwan, Daniel 
Scheinert

6. A FILHA PERDIDA 
Maggie Gyllenhaal 

7. RECREIO 
Laura Wandel 

8. MOONAGE DAYDREAM 
Brett Morgen 

9. TOP GUN: MAVERICK 
John Kosinski

10. CRIMES DO FUTURO  
David Cronenberg

FILME DO ANO
REVISTA METROPOLIS

A PIOR PESSOA
DO MUNDO
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«Operação Maré Negra» deu que 
falar aquando a sua estreia em 
2022 por se basear num ousado 
esquema de tráfico de droga 
intercontinental onde o transporte 
dos estupefacientes era efectuado 
a bordo de submarinos entre o 
Brasil e a Galiza. 

A segunda 
temporada 
de «Operação 
Maré Negra» 
regressa com 
um modelo 
diferente, 
sai do mar e vem para a terra, 
com um argumento com outra 
riqueza e novas ideias que compõe 
um interesse cenário de série 
policial com um espectro mais 

Soraia Chaves é uma das mais 
talentosas e reconhecidas 
actrizes portuguesas dos 

últimos 20 anos e apresenta-
se como a figura de proa 

na segunda temporada de 
«Operação Maré Negra» da 

Amazon Prime.

JORGE PINTO

abrangente sobre o tráfico de 
droga, o crime organizado, as 
vítimas e a coragem daqueles que 
procuram a justiça. Soraia Chaves 
[foto] é a protagonista principal 
de «Operação Maré Negra» a par 
de Jorge López (Nando), são duas 

figuras que apesar de estarem 
em lados opostos da 

Lei ambicionam 
o mesmo. Soraia 
Chaves tem um 
desempenho sem 
falhas num papel 

onde pôde expressar 
todo o seu talento. A 

qualidade do elenco espanhol e a 
produção da própria série, décors 
e exteriores, deram ainda mais 
brilho à performance da actriz. 
A segunda temporada também 

tentámos 
trabalhar em 

conjunto de uma 
forma muito 
orgânica

OPERAÇÃO MARÉ NEGRA
SORAIA CHAVES
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contou com a participação de 
Pêpê Rapazote. A série é um bom 
exemplo do streaming na abertura 
de oportunidades para produtores, 
técnicos e actores nacionais 
possibilitando a demonstração 
das suas capacidades nesta estreia 
global.

A METROPOLIS, teve o privilégio 
de conversar com Soraia Chaves, 
uma excelente entrevista 
caracterizada pela profunda 
simpatia e humildade da actriz 
que nos levou a uma viagem até 
aos bastidores e às dinâmicas da 
segunda temporada de «Operação 
Maré Negra». A série regressa à 
Amazon Prime em Fevereiro de 
2023. 

Como apareceu o seu desejo de 
ser actriz?
Soraia Chaves: Na verdade, 
sempre quis ser atriz. Acho que 
desde a minha infância, porque 
tive a influência do meu pai, que 
gostava muito de cinema e ele 
tinha uma vasta coleção de VHS. 
Portanto, nós víamos imensas 
coisas, tudo muito diferente 
daquilo que assisto hoje em dia 
no cinema, foi uma influência 
muito forte. O facto de passar 
imensas horas a ver filmes fez-me 
desde muito cedo desejar querer 
fazer parte desse mundo porque 
encantava-me e fascinava-me. 
Depois tive algum tempo até 
chegar lá. A vida vai levando-
nos por outros caminhos e sou 
efetivamente uma pessoa que 

deixa as coisas acontecerem. 
Apesar de ter tido sempre esse 
sonho, não era um objetivo 
muito concreto que eu precisasse 
perseguir com muita urgência. 
Portanto, acabou por acontecer 
numa altura em que eu ainda nem 
sequer tinha estudado teatro nem 
cinema. Foi por casualidade. Fiz 
um casting porque também tive 
uma carreira como modelo desde 
os meus 15 anos até os meus 22 
anos. E foi nessa fase em que 
surgiu um convite para fazer um 
filme que foi «O Crime do Padre 
Amaro» [2005]. Foi a minha 
primeira experiência enquanto 
atriz. Quando fiz o casting, lembro 
de ter pensado "Ok, vai ser desta". 
E correu bem e foi um filme que, 
efetivamente, teve um enorme 
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sucesso em Portugal e que me 
permitiu abrir imensas portas e 
dar continuidade ou começar a 
apostar nesse sonho. Fiz esse filme 
sem ter qualquer experiência, o 
que não foi fácil, não foi mesmo 
nada fácil. E hoje em dia aconselho 
todos os jovens que querem ser 
atores a fazer escola. Há quem 
não defenda isso, mas eu defendo. 
Façam escola de atores que se vão 
sentir mais preparados. Depois 
desse início, acabei por apostar na 
minha formação e dedicar-me a 
100% a esta profissão.

Houve algum filme que a levou 
a seguir esta profissão ou foi 
mesmo a influência que teve do  
pai?
Soraia Chaves: Eu e as minhas 
irmãs tínhamos um mundo muito 
feminino em família. Portanto, 

nós víamos filmes muito "girly", 
por assim dizer. O que é que eu 
me lembro? Da «Estrada de Fogo» 
[de Walter Hill (1984)], a Diane 
Lane era assim uma personagem 
absolutamente fascinante e que eu 
queria muito fazer aquilo. Mas era 
esse tipo de filmes que eu gostava. 
Depois, mais tarde, aos 15 anos, 
eu descobri o Pedro Almodóvar e o 
David Lynch. E então são mundos 
completamente diferentes, percebi 
pela primeira vez que existia um 
cinema de autor. E então comecei a 
ver outro tipo de cinema. Naquela 
época acho que foram esses dois 
realizadores que me fizeram 
efetivamente apaixonar pelo 
cinema.

Como é que chegou a «Operação 
Maré Negra», e o que a levou a 
abraçar este desafio? 

Soraia Chaves: Fui abordada 
pela produtora Lightbox através 
da minha agente. Não sei como 
aconteceu o processo da escolha 
de uma atriz portuguesa. Sei 
que me chegou esse convite 
através deles e eu fiquei muito 
entusiasmada, porque era uma 
coprodução com a Espanha 
na Galiza. Já tinha ouvido 
sobre a primeira temporada 
através do elenco português que 
integrava a série. Tinha esse 
conhecimento mas a série ainda 
não tinha estreado. Portanto, 
foi muito interessante descobrir 
essa história. Depois tive de 
fazer uma pesquisa sobre esse 
acontecimento verídico e muito 
atual que tinha ocorrido em 2019. 
E fiquei espantada com a história 
da travessia dos submarinos desde 
a América do Sul até a Galiza. Ou 

PÊPÊ RAPAZOTE
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seja, o facto da série ser baseada 
em factos reais e ser tão recente, 
tão contemporânea, pareceu 
muito interessante. A ideia de 
trabalhar com a produtora galega, 
com um elenco internacional, 
numa produção internacional fez 
todo o sentido. Foi muito fácil 
dizer que sim a esta aventura.

Como é que se preparou para 
este papel? 
Soraia Chaves: Preparo-me 
de formas diferentes para cada 
personagem. Mas tento ter 
sempre uma abordagem mais 
psicológica. Como será a mente 
da personagem que eu faço? 
Faço pesquisa, leio, vejo filmes, 
vejo documentários. É uma base 
que se junta ao guião, construo 
aquilo que eu consigo visualizar 
ou que eu quero que seja depois 
incorporado no trabalho.

Porque ao visionarmos esta 
série entendemos que a Soraia 
consegue passar a enormidade 
desta missão a nível pessoal 
e profissional conseguindo 
expressar o stress que se 
abate sobre os os agentes que 
combatem o tráfico da droga. 
Soraia Chaves: Para mim, o 
trabalho do ator é aproximar a 
questão psicológica à questão 
humana. 
Como é imaginar uma pessoa 
dentro dessas circunstâncias e 
a tentar até descodificá-la. Está 
relacionado com o guião e aquilo 
que nós conhecemos sobre o 
tema em si, nós conseguimos 
descodificar o que temos em mãos. 
É o que tentei fazer. Ainda não vi 
a série, não vi o resultado final. 
Mas fico muito feliz, agora que 
ouvi pela primeira vez a opinião de 
alguém que viu a série.

Contracena muito bem com 
o Jorge López que substitui 
o Álex González no papel de 
Nando. Como é que foi esse 
trabalho? Um procura vingança 
e a sua personagem procura a 
justiça.
Soraia Chaves: Como não fiz a 
primeira temporada não tinha 
essa influência do outro ator a 
interpretar o Nando. Para mim 
foi conhecer pela primeira vez 
esse personagem. Acho que os 
dois fomos muito intuitivos e 
conseguimos descobrir também 
em cena uma cumplicidade muito 
ambígua dos personagens. Mas 
acho que nós tentámos trabalhar 
em conjunto de uma forma 
muito orgânica, muito natural, 
precisamente nessa questão 
humana. Porque um tem o lado 
da justiça e o outro representa 
a vingança. Precisávamos 

ESTHER ACEBO

 51



humanizar estes dois personagens 
criando essa cumplicidade numa 
tentativa de engrandecer a relação 
entre os dois. 

Mas achei muito bonita a história 
dos dois, porque ajudam-se 
mutuamente. Eles precisam um 
do outro. Os dois 
têm essa forte 
ambição e muita 
coragem. Acho 
que há um 
reconhecimento 
das 
personagens. 
E houve o 
reconhecer do valor e a força um 
do outro, apesar de estarem em 
lados opostos, acabam por se 
unir para conseguir aquilo que 
precisam e desejam. 

O elenco espanhol é muito 
interessante. Como é que foi 
a relação com eles, sobretudo 
na dinâmica da personagem 
da Belén Lopez, no papel de 
juíza, e do Xosé Barato, que 
desempenha o papel de agente 
de investigação? 

Soraia Chaves: São 
fantásticos. A minha 

experiência com os 
dois foi incrível. 
O Xosé Barato, 
é um galego, 
tem uma cultura 

muito interessante 
que acho muito 

parecida com a nossa. Existe 
uma empatia muito natural, 
acho que é cultural. É um 
ator absolutamente generoso. 
Incrível, que recebe e que 

trabalha desde um lugar muito 
bonito. Foi muito tranquilo, 
muito fácil trabalhar com ele. E 
a Belém também. Uma mulher 
cheia de força. E isso vejo com 
admiração. Portanto, duas 
mulheres fortes numa série. Só 
podem acontecer coisas boas. 
Foi isso que senti. Há uma certa 
identificação e um desejo muito 
grande, um profissionalismo 
muito forte. Senti também 
isso por parte da Belén. Vamos 
trabalhar todos na mesma 
direção, isso é muito importante 
em qualquer projeto.

E quais os motivos para 
o aparecimento dessa 
complexidade emocional na 
série?
Soraia Chaves: Acho que a 

tiveram 
um trabalho 

fantástico para 
construir essa for-

ça visual
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primeira série foi muito forte 
porque todo o acontecimento 
é muito forte, a própria ação 
é tão grande, tão gigantesca, 
esta operação de atravessar com 
submarinos o oceano Atlântico é 
incrível… A própria ação é muito 
forte, vi a primeira temporada 
como isso, muito focada nessa 
dimensão, que é obviamente 
surpreendente e muito 
admirável. A força das pessoas e 
a coragem que têm, pelas razões 
que cada um tem, para arriscar 
as suas próprias vidas. Achei que 
a primeira temporada tem esse 
forte impacto. E a segunda teria 
de evoluir. Vamos para a terra 
e vamos para o lado mais mais 
humano. A segunda temporada é 
o seguimento lógico e natural da 
primeira temporada.

A «Operação Maré Negra» 
é uma série com um grande 
aparato visual. Como foi a 
agilização desses recursos e o 
ambiente da rodagem?
Soraia Chaves: A rodagem 
foi fantástica. Acho que eles 
encontraram, também com a 
produção portuguesa, décors 
absolutamente incríveis. Isso 
agradou-me muito. Quando fui 
filmar, ia descobrindo os décors. 
Porque fazemos a preparação do 
nosso trabalho e temos o real, 
não sabemos como é que vai 
ser fisicamente. Acho que eles 
tiveram um trabalho fantástico 
para construir essa força visual. 
Depois temos a caracterização. 
Estou muito curiosa para ver o 
set da prisão, porque não estive 
presente nesses décors. A segunda 

temporada está quase dividida, 
parecem duas séries. O que se 
passa fora da prisão e o que se 
passa dentro. E não posso falar 
muito sobre essa parte, porque 
só li. Não vi nenhuma imagem e 
estou ansiosa por ver essa outra 
série dentro da série. Que imagino 
que esteja também visualmente 
muito forte. Porque é assim que 
está no guião e o elenco que 
nós temos é fortíssimo. Estou 
muito curiosa para ver. Mas acho 
que a direção da arte, a direção 
de fotografia, a escolha dos 
décors, considero que tudo isso 
contribuiu. A maquilhagem, o 
guarda roupa, tudo isso contribuiu 
para esse efeito visual. Pelo menos 
no set, senti muito feliz com toda 
a equipa. 

NEREA BARROS
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Como foi o processo 
de colaboração com os 
argumentistas e criadores da 
série? 
Soraia Chaves: Achei fantástica 
nesta produção a forma como se 
assume uma vontade de se juntar 
países de língua portuguesa e de 
língua espanhola. Temos Portugal, 
o Brasil e Espanha. Temos 
efetivamente uma enormidade 
de público que podemos tentar 
alcançar. Acho que o facto desta 
produção ter feito um trabalho 
nesse sentido foi muito positivo 
para todos nós porque juntos 
nós conseguimos chegar a mais 
pessoas. É uma coisa que não 
acontecia há muitos anos atrás. 
Esta vontade de colaborar, esta 
vontade de juntar actores do 

Brasil, de Espanha e de Portugal. 

Que possibilidades é que o 
streaming abre à produção 
nacional e que opinião tem 
sobre a dualidade entre o 
cinema e o streaming?
Soraia Chaves: É uma verdadeira 
coprodução com um objetivo, 
juntos conseguirmos chegar o 
mais longe e continuarmos a 
trabalhar em conjunto porque há 
esta possibilidade. E esta união 
só pode ser muito positiva. Claro 
que está ligado a esta questão 
do streaming. É uma nova era 
que tem de ser explorada, tem 
de ser aproveitada no nosso 
meio. Isso tem nos trazido, a nós 
atores, maiores possibilidades 
de trabalho. E isso é tudo o que 

nós temos de fazer, é contar 
histórias e ter oportunidades 
para o fazer. Vejo toda esta nova 
era como algo muito positivo. 
Acredito que continua a haver 
cinéfila e continua a haver muito 
cinema. Acredito que o cinema vai 
continuar porque é uma arte que 
não pode e nem vai morrer. Acho 
que podemos coabitar. 

A Soraia é uma actriz talentosa 
e cintilante como foi participar 
num projecto que vai atingir 
uma audiência estratosférica 
com a estreia em mais de 200 
países graças à Amazon Prime. 
O que espera dessa projeção a 
nível pessoal? 
Soraia Chaves: Não penso muito 
nessas coisas na consequência do 
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meu trabalho. E mesmo quando 
iniciei o projeto, sinto que não 
tinha grande noção da dimensão 
do projeto. Mesmo os atores 
com quem eu contracenei não 
tinham a noção da projeção que 
eles tinham internacionalmente. 
Acho absolutamente fantástico. 
Não quero ache que é arrogância 
da minha parte. É mesmo a 
minha natureza. Tenho sempre 
uma abordagem muito íntima e 
muito pessoal e muito concreta. 
E o concreto é qual será o meu 
trabalho, qual será o meu dever 
neste projeto. O meu dever é fazer 
bem estas cenas e tudo o que 
acontecer a seguir com a projeção 
espero que corra tudo muito 
bem. Mas não tenho qualquer 
expectativa a não ser que a série 

seja realmente vista e apreciada 
por muitos. Para que possamos 
a continuar a fazer mais e isso 
naturalmente será sempre um 
reconhecimento de que o nosso 
trabalho foi bem conseguido. 
No entanto, eu gosto de me 
concentrar no meu trabalho no 
momento. Sou muito intuitiva e 
simples nesse aspecto. Não crio 
expectativas.

Podemos aguardar uma 
terceira temporada de 
Operação Mare Negra?
Soraia Chaves: Temos de falar 
com a Amazon Prime. Gostava 
muito que isso acontecesse. 
Gostaria muito de continuar a 
trabalhar neste projeto. 

O que poderemos ver da Soraia 
Chaves no futuro?
Soraia Chaves: Vai estrear o 
«Cavalos de Corrida» do André 
Santos e Mário Leão. E também 
vai estrear uma série baseada 
nos contos do Miguel Torga, “Os 
Contos da Montanha”. São duas 
séries que vão estrear brevemente. 
E depois há outras coisas que vou 
também começar a filmar já no 
início deste ano. Também dentro 
do universo das séries. Por isso, 
digo, realmente isto trouxe muitas 
mais possibilidades de contar 
histórias e eu felizmente tenho 
tido essa oportunidade. Estou 
muito feliz com tudo isto.
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Lembrado historicamente pela 
primazia de «Z» (1969) nos 
códigos cinematográficos da 
política e da luta pela democracia, 
Costa-Gavras vai chegar aos 90 
anos no dia 12 de fevereiro com 
a cabeça e o coração entregues a 
uma série. O seu atual projeto, em 
fase avançada de desenvolvimento 
de guião, é uma trama serializada, 
que ele confeccionou em parceria 
com o escritor francês Marc Levy. 
O enredo baseia-se nua trilogia 
literária chamada “9”, sobre 
um grupo de hackers que tenta 
defender o mundo e a democracia 
de um ditador. Não se sabe ainda 

‘As democracias
seguem sob ameaça’

Costa-Gavras chega aos 90 
anos de idade debruçado num 

projeto de série 

RODRIGO FONSECA

se a adaptação será para a TV ou 
streaming. Mas Costa-Gavras dá 
alguns detalhes desse processo 
criativo à METROPOLIS,, numa 
entrevista realizada no Festival 
de Locarno, na Suíça, onde 
foram projetadas duas das suas 
primeiras longas-metragens: 
«1 homme de trop» (1967) e «A 
Sexta Testemunha» (1965). Parte 
das suas respostas vêm de uma 
conversa da nossa revista com ele 
em Cannes, na comemoração dos 
50 anos de «Z». 

Ao longo da sua carreira, o 
diretor conquistou a Palma de 

COSTA-GRAVAS
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Ouro de Cannes (por «Missing - 
Desaparecido», pelo qual conquistou 
o Oscar de melhor guião); o Urso de 
Ouro da Berlinale (por «O Enigma 
da Caixa de Música»); e o troféu 
César (como argumentista, por 
«Amem»). E essa trajetória se abre, 
agora, aos seriados. 
Como é que avalia o empenho 
de instituições com a Unifrance 
para viabilizar um regresso 
do público francês às salas de 
exibição após a debandada de 
público com a pandemia?
Costa-Gavras: É importante 
saber como os governos europeus 
querem fazer para facilitar o 

acesso das pessoas ao consumo 
dos filmes fora dos meios digitais.
 
Como é que define o processo 
de confecção de uma série 
em relação a uma longa-
metragem?
Costa-Gavras: Fazer uma série 
é a meta, mas eu não sei se é isso 
mesmo que estamos a fazer, uma 
vez que se trata de um organismo 
novo na minha obra. Estou a 
contar uma história, apenas 
isso. A forma vai chegar. Sigo a 
perguntar-me sempre o que fazer, 
sem ter a certeza exata de quando 
um episódio está pronto. Hoje 

existem muitas plataformas. Os 
streamings e a TV são os media 
que mais se beneficiaram da 
ocupação do espaço nos meios 
digitais. Muita gente migrou para 
a televisão e eu mesmo já tive um 
projeto, há muitos anos, de fazer 
um telefilme de cerca de quatro 
horas sobre o Caso Dreyfus, um 
episódio de traição política que 
marcou a França no século XIX. 
Hoje, pelo que vemos das séries – e 
não só as americanas -, a noção 
que o tempo mudou. Mas velhos 
valores continuam por aí. O 
capitalismo permanece por aí. As 
democracias seguem sob ameaça. 

 FOTO © LOCARNO FILM FESTIVAL
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O que os streamings oferecem 
de mais vivo?
Costa-Gavras: Alcance, óbvio. 
Plataformas digitais alcançam 
milhões de pessoas no mundo 
todas ao mesmo tempo. As pessoas 
consomem as séries de modo 
voraz. Terminam uma e vão para 
outra e, depois, outra, e, depois, 
outra. Questiono, por vezes, a 
dimensão artística que há nesse 
processo. Desde os anos 1960, 
eu faço filmes pelos métodos de 
França. Lá, existe uma política 
pública que protege a produção 
local, que fomenta os filmes 
internos, na nossa língua. Existe 
uma proteção do produto interno. 
Gostaria muito que demais países 
agissem com esse cuidado. 

Essa intervenção protetiva 
do governo é vista por 
alguns, sobretudo pelos 
executivos de uma produção 
audiovisual comercial como 
uma ingerência estatal, 
anticapitalista. Como reage a 
essa visão?
Costa-Gravas: Sou chamado de 
“diretor político” sem concordar 
muito com o termo. Não divido o 
mundo entre Direita e Esquerda. 
As dialéticas mudaram, caiu 
a divisão entre Comunismo e 
Capitalismo que regia o mundo 
pelo maniqueísmo dos anos da 
Guerra Fria. Sinto cada vez mais 
que o inimigo agora é outro: 
é a selvageria do capitalismo 
neoliberal. A questão é que 

todos aqueles que pregam 
a dignidade na política são 
tachados de esquerdista. Se 
considera que priorizar o 
respeito pelo próximo seja 
um gesto de esquerda, pode 
alinhar-me à esquerda. A 
questão nesses rotulos é saber 
qual é o conceito que se faz de 
Esquerda? Seria o Maoismo, 
que impôs a sua vontade à 
força? Seria o Stalinismo? Não 
é com a força que eu quero me 
impor. O meu discurso parte 
da fé numa forma de arte 
que faça pensar. As pessoas 
confundem muito a ideia de 
Poder com política. O ideal de 
Poder está presente em vários 
segmentos da vida. 

COSTA-GRAVAS
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Em janeiro de 2003 quando o 
Jornal do Brasil, um dos mais 
respeitados periódicos da América 
Latina, publicou uma reportagem 
sobre o lançamento da longa-
metragem «Separações», um 
estudo sobre a arte do bem querer, 
mesclando comédia e romance. 
O realizador do filme, Domingos 
Oliveira (1935-2019), era encarado 
como um dos pilares populares 
do teatro nacional, dono de uma 
estética cénica singular. A capa 
da seção cultural do Jornal do 
Brasil [o Caderno B] continha uma 
entrevista com Domingos Oliveira, 

Falecido em 2019, o cineasta 
carioca mesclava teatro, vida e 
audiovisual continua a ser um 
farol para a produção de filmes 

afetivos. 

RODRIGO FONSECA

esse bardo da paixão, que passava 
em revista sua relação com as 
cabeças pensantes do Cinema 
Novo (Joaquim Pedro de Andrade, 
realizador de «Macunaíma», 
sobretudo) e com as aulas de 
fotografia que assimilou ao ver e 
rever «Barry Lyndon». Muito do 
que se falou nessa peça acabou de 
eclodir em 2023 em que a obra de 
Domingos Oliveira será revista 
no grande ecrã através de uma 
mostra em duas salas de cinema 
de renome do Rio de Janeiro 
(Estação Net Rio e Estação Net 
Botafogo), já em discussão, sob 

DOMINGOS DA PAIXÃO
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as mãos do produtor, cineasta e 
agitador cultural Cavi Borges. Fora 
isso, há uma efeméride singular: 
há 20 anos, Domingos saiu 
laureado do Festival de Mar Del 
Plata, em solo argentino, com os 
prémios de Melhor Filme e Melhor 
Ator para «Separações», em que 
ele personifica um alter ego. Era, 
deliciosamente, sempre assim.
  
Antes de enviar «Juventude», um 
dos seus maiores sucessos, para o 
Festival de Gramado, em agosto 
de 2008, Domingos Oliveira fez 
uma projeção petit comitè daquela 

joia no seu apartamento no Rio, 
no bairro do Leblon, para ouvir 
amigos, e serviu, num gesto 
de bom anfitrião, entre vinhos 
e cervejas, um pote de gelado 
(sorvete). Aos que ousavam se 
servir do nevado creme branco 
sem ungi-lo com molho, a atriz 
Priscilla Rozembaum, a sua esposa 
e musa, avisava, num alerta aos 
incautos: "Pro Domingos, sorvete 
puro assim é uma heresia". Dali 
em diante, tome-lhe molho, 
numa doçura que refinou o 
açúcar daquele filme agridoce, no 
qual um trio de amigos de uma 

vida inteira unia-se para rezar 
a catequese da renovação dos 
votos do querer e da lealdade 
- dois valores centrais da obra 
do cineasta. Dois valores que se 
recriaram na sua gramática lírica 
na primeira década deste século, 
calcados no manifesto político 
B.O.A.A. A sigla quer dizer Baixo 
Orçamento e Alto Astral, talhado 
por Domingos a meio à batalha 
dos editais da Lei do Audiovisual 
no Brasil. Elas eram o arranque. 
Mas, na falta de suporte estatal 
ou de empresas privadas, a 
adesão dos amigos garantia a 
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sua realização contínua, ao unir 
profissionais em prol do sonho de 
ver uma nova longa-metragem na 
lata. 
 
“Não existe nada mais sério do 
que amar. Só há algo tão sério: 
trabalhar pra falar de amor”, 
dizia Domingos, em suas aulas 
de teatro. 

Foi em 1966 que Domingos 
explodiu como cineasta, ao 
lançar «Todas as Mulheres do 
Mundo», que segue viçoso até 
hoje. Em 2016, 50 anos depois, 
meteu outro golaço de invenção. 
Num gesto de ousadia capaz de 
executar o mais popular dos 
géneros do Brasil (a comédia), o 

júri do 44º Festival de Gramado 
rompeu com toda e qualquer 
expectativa ao conceder o troféu 
Kikito de Melhor Filme e de 
Melhor Realização a um mestre 
do humor. Domingos Oliveira, é 
óbvio. Ele venceu a seleção com 
«Barata Ribeiro, 716». Láureas 
de Melhor Trilha Sonora e 
Melhor Atriz Secundária (para 
Glauce Guima) coroaram ainda 
mais esta trama sobre álcool, 
amigos e amores ambientada 
nos anos 1960, com base nas 
memórias do cineasta de um 
apartamento que teve na Zona 
Sul do Rio de Janeiro, em 
Copacabana. Caio Blat encarna 
um alter ego do cineasta, já 
antes premiado na Serra Gaúcha.

“Caio foi meu ego neste filme 
e eu fui o outro”, brincou 
Domingos.
 
Depois de um hiato estimado 
em 18 anos sem filmar para o 
cinema, Domingos Oliveira sai 
da seca em 1998 com «Amores», 
longa vencedora do Kikito do 
Júri Popular no prestigiado 
Festival do Gramado que 
abre um portão para pastos 
verdíssimos onde o diretor viria 
a semear a essência estética de 
uma nova fase dramatúrgica. A 
definição precisa para esse novo 
ciclo, que vai ganhar mais viço 
entre 2002 e 2010, foi definido 
com precisão pelo crítico Carlos 
Alberto Mattos, numa resenha 
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feita para o Segundo Caderno de 
O Globo, no Natal de 2008, ao 
definir a estética de Domingos 
Oliveira como ménage a trois, 
que funde fazer cinema, fazer 
teatro e viver. Trocado em 
miúdos, a obra dele passa a ser 
um amálgama indissociável de 
vivências de palco (em especial 
a sua incursão na série de 
encenações musicais "Cabaré 
Filosófico"), lutas para continuar 
a filmar e modos de amar com 
liberdade e paixão. Esse era 
o ponto central de todas as 
histórias por ele contadas nesse 
perímetro de tempo, sempre 
coroado de láureas e sempre 
delineado pela lapidação da 
intimidade do diretor com um 

léxico avesso ao uso de película. 
Era no digital que os diálogos de 
Seu Oliveira brilhavam. 

«Separações» foi um marco desse 
brilho. A sua primeira projeção 
ocorreu no (supracitado) 
Festival de Gramado, em 2002, 
de onde saiu com os Kikitos de 
Melhor Atriz (Priscilla) e Atriz 
Secundária (Suzana Saldanha). 
Daí vem ao Festival do Rio e uma 
estreia em circuito, em janeiro 
de 2003, que se consagra como 
sucesso do público e crítica, com 
um aporte lúdico de Paulinho 
da Viola na sua trilha sonora. 
Ali, Domingos cria um dos seus 
mais populares personagens no 
século XXI: Cabral e Glorinha, 

interpretados por ele e a sua 
Priscilla. A matriz deles era 
um exercício teatral de tons 
levemente biográficos, com gosto 
de «Pão, Amor e Fantasia». É a 
maior (e melhor) atuação dele. 
Na trama, Cabral, um diretor e 
dramaturgo, cansado da rotina 
conjugal, propõe folga (um passe 
livre afetivo) a Glorinha, que, 
com o terreno livre, afeiçoa-
se pelo arquiteto e professor 
de Filosofia Diogo (papel de 
Fábio Junqueira). Cabe a Cabral 
correr atrás do prejuízo que ele 
mesmo fabricou, e reaver o seu 
quinhão no peito de Glorinha, 
com poemas, bebedeiras e 
declarações exaltadas. Que 
filme!

DOMINGOS OLIVEIRA
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O ano começa a dar os 
primeiros passos e já 

chegou uma das séries 
que provavelmente fará 
parte das melhores de 
2023. «The Last of Us» 

[foto] é a adaptação 
de um clássico da Sony 

Playstation, conta 
com a participação 

de Pedro Pascal (The 
Mandalorian») e Bella 
Ramsey («A Guerra dos 

Tronos»). 

SÉRIES





THE LAST OF US

«The Last of Us» foi co-criado pelo 
realizador e argumentista do vi-
deojogo, Neil Drukman, junta-
mente com o estúdio que o pro-
duziu na altura, a Naughty Dog. 
Ambos participaram activamente 
na criação e produção desta espan-
tosa série com a Playstation Stu-
dios e a Sony Pictures Television. 
Neil Drukman realiza o magnífico 
segundo episódio. A combinação 
entre o clássico jogo de 2013 com 
Craig Mazin, o argumentista de 
«Chernobyl» da HBO e co-criador 
desta série são uma mistura de 

sucesso em termos narrativos e 
visuais.
 
«The Last of Us» desenrola-se num 
presente apocalíptico. Em 2003, 
um vírus provocado por um fun-
go apodera-se das mentes das 
pessoas tornando os corpos como 
hospedeiros, despoletando uma 
pandemia global. Não há trata-
mento nem cura para esta doen-
ça. A acção desenrola-se em 2023, 
a América não existe como país, 
existe uma força paramilitar que 
estabeleceu zonas de quarentena 

«The Last of Us», da 
HBO Max, é uma série 

fenomenal. É a adaptação 
do campeão de vendas e 
premiado videojogo da 
Sony Playstation, por 
si só uma obra-prima, 

lançado em 2013. 

JORGE PINTO
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À PROCURA DA HUMANIDADE
HBO MAX

nas principais cidades e contro-
lam com mãos de ferro os poucos 
sobreviventes da pandemia. Ao 
longo de 20 anos surgiu uma re-
sistência intitulada de Fireflies 
[Pirilampos] para combater a di-
tadura militar. A cidade de Boston 
vive sob um recolher obrigatório 
para combater a infecção e a in-
surreição. Joel (Pedro Pascal) é 
um traficante que sobrevive em 
Boston juntamente a sua com-
panheira Tess (Anna Torv). Ellie 
(Bella Ramsey) é uma jovem que 
está cativa dos Fireflies, é imune à 

doença que aflige a Terra, no seu 
corpo pode estar a cura para os 
males do mundo. Quando Joel e 
Tess desejam abandonar Boston e 
caminhar para o Wyoming, indo 
à procura de Tommy (o irmão de 
Joe), eles têm uma proposta da 
líder da resistência: acompanhar 
Ellie até fora da cidade em troca 
dos meios e um veículo necessário 
para a viagem de 3500 km até ao 
outro lado da América. 

Joel partilha um passado dolo-
roso, sobreviveu como pôde e vê 

Ellie como mercadoria não por 
uma questão de má índole, mas 
o cepticismo do mundo assim o 
exige. A força basilar de «The Last 
of Us» é o crescimento da união 
contagiante entre o “velhote” de 
56 anos, Joel e a adolescente Ellie, 
que se vai intensificando ao longo 
da jornada na estrada assumindo-
-se como uma relação de um pai e 
uma filha. O contracenar de Pedro 
Pascal com Bella Ramsey é orgâ-
nico, puramente natural e genial, 
estão perfeitos um para o outro: 
Joel é lacónico (vem à memória 
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os heróis clássicos do western) e 
Ellie é uma grafonola, está quase 
sempre ligada à corrente e a pu-
xar por Joel. Fá-lo provavelmente 
para combater a sua solidão, vive 
fascinada pelo mundo e a nature-
za por nunca ter saído da zona de 
quarentena, em Boston.    

A série, a par da relação central, 
introduz surpreendentemente ou-
tros personagens ao longo de epi-
sódios com histórias plenamente 
estruturadas, trazendo ainda mais 
humanidade para «The Last of Us». 
Os actores que surgem nestes epi-

sódios têm igualmente interpreta-
ções subliminares, casos de Anna 
Torv, Nick Offerman, Murray 
Bartlett, Melanie Lynskey, Lamar 
Johnson, entre muitos outros, o 
que nos leva a tirar o chapéu pelo 
trabalho na direcção de actores 
de mãos dadas com as potenciali-
dades destes e o nível superlativo 
e exigente dos argumentos.  

Os espectadores vão perceber que 
é um milagre que estes persona-
gens estejam vivos. A travessia 
até ao destino está recheada de 
assaltantes das estradas, esclava-

gistas e outros oportunistas que 
são bem piores do que os infecta-
dos. Neste género normalmente 
os piores monstros são os huma-
nos. Os infectados desta série fa-
zem inveja às criações de H.R. Gi-
ger (criador de Alien) em termos 
visuais, a Naughty Dog esmerou-
-se nos jogos para criar horrores 
para todos os gostos, uns mais 
letais do que outros, quando sur-
gem em cena ficamos invariavel-
mente com o coração aos saltos. 

Os cenários desta série são incrí-
veis. O detalhe e o pormenor da 
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destruição apocalíptica transfor-
ma o ecrã em telas de arte por 
onde caminham os nossos perso-
nagens em sets com um realismo 
impressionante. Se no jogo ficá-
vamos abismados com a criativi-
dade dos designers em imagem 
real, essas criações tornam-se 
agora sublimes, saltando do ecrã 
para a nossa mente. Encontramos 
beleza na ruína e na destruição, 
mas sobretudo na natureza viva. 
Não é só este modelo visual que 
transforma esta série com um 
cenário apocalíptico em pano de 
fundo num raro objecto de bele-

za, a narrativa não é depressiva, 
pelo contrário, o mundo é cruel 
mas sabemos que se procura a luz 
no meio das trevas. 

A HBO Max tem aqui um sucesso 
entre mãos. Uma espécie de “mor-
ri e fui para o céu das séries de 
televisão”. Ficaremos muito sur-
preendidos se não estivermos na 
presença de um fenómeno global. 
A poderosa história do videojogo 
de 2013 manteve o intimismo do 
jogo e ganhou outros contornos 
narrativos na série. Tendo jogado 
durante horas a fio o videojogo 

em 2013, tendo escrito também 
sobre essa experiência, posso 
afirmar que a série de televisão 
«The Last of Us» é muito mais do 
que apenas uma excelente adap-
tação – «The Last of Us» é uma 
grande série de televisão. 

O mote está dado. Em «The Last 
of Us» o enfoque está em explorar 
a esperança e a bondade em vez 
de focar no sadismo e na violên-
cia. E nesse campo é também uma 
vitória e um sinal de optimismo. 
O mundo precisa de esperança e 
amor perante o terror.    

 69METROPOLIS FEVEREIRO 2023



MENTES CRIMINOSAS EVOLUTION

Chegar a 15 temporadas não é para 
todas as séries. Conseguir, depois 
do fim anunciado, luz verde para 
mais uma corrida – ou, na gíria da 
indústria do entretenimento, para 
um “revival” – é uma proeza ainda 
mais rara. Foi isso, no entanto, que 
aconteceu a «Mentes Criminosas», a 
série da CBS nascida na era dourada 
dos procedurals “tipo CSI” (primei-
ra década dos anos 2000). 
Em novembro de 2022, a série es-
treou uma nova vida, «Mentes 
Criminosas: Evolution», pela mão 
da plataforma de streaming Para-
mount+. É a 16.ª temporada da série 
que segue os casos da BAU, unidade 
de análise comportamental do FBI 
focada na captura de assassinos em 
série. Em Portugal, «Mentes Crimi-

nosas: Evolution» pode ser vista no 
AXN desde janeiro.
«Mentes Criminosas: Evolution» re-
gressa com grande parte do elenco 
que fechou a 15.ª temporada: Pa-
get Brewster (como Emily Prentiss, 
a atual chefe da BAU), A.J. Cook 
(J.J.), Kirsten Vangsness (Penelope 
Garcia), Joe Mantegna (David Ros-
si), Aisha Tyler (Tara Lewis) e Adam 
Rodriguez (Luke Alvez). Há, no en-
tanto, uma baixa de peso na equipa, 
uma vez que o “fan-favourite” Ma-
tthew Gray Gubler (que interpreta 
Spencer Reid) optou por não regres-
sar à série de que fazia parte desde 
o primeiro episódio. Gubler preferiu 
continuar o foco na carreira de rea-
lizador.
E quanto ao enredo? Sem sair do 

Uma 16.ª temporada 
depois da series finale. 

Aconteceu mesmo o 
improvável renascimento 

de uma das séries mais 
bem estabelecidas 

das últimas décadas. 
Em Portugal, o AXN 

Portugal volta a emitir 
uma das suas séries mais 
consolidadas na grelha 

de programação.

SARA QUELHAS
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RENASCIDA DAS CINZAS, A BAU VOLTA À TV PORTUGUESA
AXN PORTUGAL 

universo e da zona de conforto em 
que «Mentes Criminosas» habil-
mente circulava, a pausa de pouco 
mais de dois anos permitiu algum 
refrescar de ideias que já vinham a 
acusar desgaste nas últimas tem-
poradas. Além disso, permitiu tam-
bém à equipa de produção evitar 
as dores de cabeça com que outras 
séries se debateram para manter os 
ritmos de gravação durante as pio-
res fases da pandemia. 
A BAU regressa com um novo vilão 
e uma rede de assassinos em série 
espalhada ao longo do território 
dos Estados Unidos, numa história 
que nasce diretamente dos confi-
namentos trazidos pela covid-19. 
Pelo meio, os habituais dramas que 
afetam a BAU dentro do poder po-

lítico instituído e também as histó-
rias pessoais e familiares das per-
sonagens. Dentro destas últimas, 
destaque para um Rossi claramente 
abalado pela tristeza e para Garcia, 
que tenta – sem muito sucesso – 
manter-se longe do FBI.
A passagem para a Paramount+ 
promete histórias mais obscuras e 
maior liberdade na linguagem (até 
agora bastante castrada pelas li-
mitações da CBS). Ainda assim, no 
geral, a premissa parece apostar na 
máxima de que “em equipa vence-
dora não se mexe” – e, portanto, não 
altera muito a fórmula habitual. Se 
a base de fãs de «Mentes Crimino-
sas» é tal que justifica um “revival” 
e que já garantiu a renovação para a 
17.ª temporada, para quê arriscar?

À velha questão sobre se uma pro-
dução com as características de 
«Mentes Criminosas» ainda con-
segue singrar num mercado tele-
visivo com produtos cada vez mais 
complexos e narrativas inovadoras 
(até no tema dos assassinos em sé-
rie), a série continua a mostrar que 
tem os seus trunfos. Mesmo depois 
de saídas impactantes ao longo dos 
anos – como a de Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore e, 
agora, Mathew Gray Gubler. Mesmo 
depois de um fim oficial, ao fim de 
15 temporadas. «Mentes Crimino-
sas» sobrevive e renasce das cinzas, 
qual fénix dos assassinos em série. E 
os fãs, muito fiéis, vão estar lá para 
acompanhar mais um episódio.
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JACK RYAN 

A série da Paramount Studios é ba-
seada nos populares livros de Tom 
Clancy e tem como protagonista o 
analista da CIA, Jack Ryan. O per-
sonagem já teve outras adaptações 
no cinema, tendo sido interpretado 
por diversos actores. As melhores 
versões do personagem pertencem a 
Alec Baldwin e Harrison Ford. A es-
tas junta-se, obviamente, a melhor 
versão de todas, interpretada por 
John Krasinski. O talentoso actor 
que é também um caso sério como 
argumentista e realizador – vejam o 
obrigatório «Um Lugar Silencioso» 
(2018) e  a sequela de 2020. John 
Krasinski dedicou-se a personificar 
um herói comum com feitos cora-
josos na defesa da liberdade e da 
justiça. É totalmente convincente, 

aliando a coragem e determinação 
ao seu rápido raciocínio e instintos 
apurados. É um analista com um 
grande sentido de lealdade e na ter-
ceira temporada observamos isso 
mesmo com os parceiros de aventu-
ra a terem ainda mais preponderân-
cia nesta série: o seu mentor/protec-
tor James Greer (o mágico Wendell 
Pierce de «The Wire») e o canivete 
suíço Mike November (o sólido Mi-
chael Kelly). 

O argumento da terceira época é 
arrepiante. Trata-se de uma adapta-
ção livre do primeiro livro da série 
Jack Ryan, “A Caça ao Outubro Ver-
melho”, de 1984, que foi adaptado 
ao cinema em 1990, com Alec Bal-
dwin e Sean Connery. Nesta série, 

«Jack Ryan» está 
finalmente de regresso 

aos ecrãs da Amazon 
Prime. Devido aos 
constrangimentos 

provocados pela 
pandemia, a terceira 

temporada demorou três 
anos a ver a luz do dia!  

JORGE PINTO
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JOGOS DE PODER
AMAZON PRIME

Jack Ryan vai deslindar uma cons-
piração soviética que visa um plano 
de ataque nuclear no Ocidente para 
despoletar uma invasão russa con-
tra os aliados europeus dos Estados 
Unidos. É uma série que tem resso-
nâncias no presente com vários te-
mas da série a terem um desconcer-
tante eco na realidade. Os autores 
de espionagem, como Tom Clancy e 
os argumentistas e criadores desta 
série, inspiraram-se numa menta-
lidade geopolítica que deveria estar 
obsoleta mas, infelizmente, parece 
mais viva do que nunca, para mal 
do nosso mundo. 

Pela temática que aborda, pelos in-
terpretes que adiciona ao elenco e 
pelo ritmo sempre em crescendo dos 

oito episódios, a terceira temporada 
de «Jack Ryan» assume-se como de-
finitiva – é a melhor época de todas. 
A primeira temporada aborda o ex-
tremismo islâmico e a segunda uma 
democracia em declínio na América 
do Sul e a consequente onda de cor-
rupção, dois grandes momentos de 
televisão. A terceira temporada de-
senrola-se na Europa central com 
dois palcos de acção: Viena e Mos-
covo. A história decorre por via da 
introdução de novos personagens 
multifacetados interpretados por 
actores com créditos firmados a ní-
vel europeu, liderados pela intensa 
Nina Hoss e com bons desempenhos 
de Peter Guinness e James Cosmo. 
A série tem a abordagem de espio-
nagem internacional, mas vamos 

descobrir que as ambições políticas, 
a intriga familiar e os erros do pas-
sado têm um enorme peso na trama 
com flashbacks a preencherem as la-
cunas dos novos personagens da in-
triga central da terceira temporada. 
«Jack Ryan» continua a ser um 
grandioso thriller de acção, que 
através dos benefícios da televisão, 
consegue solidificar personagens e 
linhas narrativas ao mesmo tempo 
que aproxima os espectadores das 
figuras desta série com situações 
espetaculares de acção no ecrã e um 
herói que faz vibrar as audiências 
em mais uma grande performance 
de John Krasinski. 
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SOULS

Quando o jovem Jacob (Aaron 
Kissiov) declara lembrar-se cla-
ramente da sua vida passada, 
a vida da mãe Hanna (Brigitte 
Hobmeier) – e não só – é virada 
do avesso. Ainda mais quando 
revela uma ligação inesperada, 
e aparentemente impossível, a 
um voo desaparecido há anos no 
oceano. O conflito entre passa-
do, presente e futuro é o prin-
cipal fio condutor de «Souls», 
de Alex Eslam, numa narrativa 
complexa que reúne diferentes 
storylines num propósito fami-
liar.

Após o sucesso relativamente re-
cente de séries como «Dark» e 
«Manifest», não é de estranhar que 
mais autores procurem atingir o 
mesmo público-alvo e popularida-
de. «Souls» cumpre o seu objetivo 
no lançamento da ação, solidifi-
cando desde cedo um mistério que 
desperta muita curiosidade e, tam-
bém, teorias.
 
Tal como em «O Feitiço do Tem-
po» (1993), Allie (Julia Koschitz) 
está presa no mesmo dia, destina-
da a viver a mesma tragédia a cada 
novo despertar. Por mais que tente 

O tempo é uma 
construção complexa 
em «Souls», uma série 
alemã disponível, em 
Portugal, no catálogo 

da Sky Showtime. A vida 
seguinte pode apenas 

ser uma continuação da 
anterior – mas terão os 
“fantasmas do passado” 

finalmente sossego?

SARA QUELHAS
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UM MISTÉRIO (IN)TEMPORAL PARA DESCANSAR O PASSADO
SKY SHOWTIME

contornar o destino, ele repete-se 
da mesma forma. E nem os com-
portamentos mais questionáveis 
evitam que o pior aconteça. Uma 
personagem que testa, sem dúvi-
da, a nossa própria noção do cer-
to e do errado.
 
Por outro lado, há ainda um lado 
mais organizado, relacionado 
com Linn (Lili Epply), que se en-
volve num culto que acredita na 
reencarnação.
 
O argumento é coerente e equi-
librado, tendo como prioridade 

o reforço das diferentes áreas da 
ação, antes de as colocar em cho-
que iminente – até porque a sua 
ambiguidade, se mal estabeleci-
da, só traria problemas à quali-
dade da temporada. Só persona-
gens bem estruturadas dentro 
da narrativa podem convencer a 
audiência o suficiente para des-
pertar, no mínimo, a curiosidade 
de conhecer o desfecho de todo 
este mistério. E a sua pertinência 
final no grande plano das coisas.
 
Já o estilo de realização é sóbrio 
e “frio”, focado em simbolismos 

como a água – e o afogamento – e 
a tensão constante provocada por 
assuntos mal resolvidos ou des-
cobertas traumatizantes recen-
tes. Jacob era o herói que tinha 
salvado a mãe, mas agora é muito 
mais do que isso. No entanto, que 
conspirações esconde esta nova 
revelação?

No total, a série é composta por 
oito episódios. Venceu no Can-
nes International Series Festival 
(CannesSeries) os prémios de me-
lhor argumento e melhor banda 
sonora.
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VIGIL

A trama de «Vigil» emerge com o 
desaparecimento de uma traineira 
ao largo da Escócia que coincide 
com a morte de um marinheiro 
encontrado morto, numa aparente 
overdose, a bordo do submarino 
nuclear. O HMS Vigil em missão de 
dissuasão nuclear está impedido de 
regressar a terra. O incidente ocor-
re dentro das águas territoriais bri-
tânicas e a investigação fica a cargo 
da polícia escocesa. Uma detective 
aterra no submarino para investi-
gar o incidente em três dias mas cir-
cunstâncias inesperadas obrigam o 
submarino a manter-se submergi-
do durante mais três semanas. A 

missão da detective Amy Silva cru-
za-se com a missão de segurança 
nacional do submarino criando um 
problema de conflito de autorida-
de: a missão versus a investigação. 
Sem recursos a ferramentas foren-
ses, o apoio de colegas, informação 
ou registos. O submarino, dada a 
especificidade operacional da mis-
são, só pode comunicar com terra 
através de telegramas sob o escru-
tínio da Marinha complicado a ta-
refa da detective. A ideia é genial, 
digna de Agatha Christie: uma de-
tective um local isolado onde tem 
de encontrar o antagonista num 
espaço onde não existe privacidade 

«Vigil» em exibição na 
Disney+ é um thriller 

blindado que nos deixa 
agarrados ao ecrã do 
primeiro ao último 

episódio.

JORGE PINTO
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SUBMERSOS PELO SUSPENSE
DISNEY+

sendo a própria vista como um cor-
po estranho pela tripulação. Como 
senão bastasse e, com zero spoliers 
da nossa parte, entra ao barulho 
espionagem e conflito internacio-
nal. As subtramas são estimulan-
tes e adensam o mistério apresen-
tando lugares inesperados como o 
romance, o drama, a conspiração e 
o policial dentro e fora do subma-
rino. Apenas poderemos dizer que 
as aparências e as ligações entre os 
intervenientes não são o que pare-
cem o que aparenta ser descabido 
torna-se perigosamente real. «Vi-
gil» troca as voltas ao espectador e 
às raízes clássicas do suspense ao 

trocar os protagonistas masculi-
nos por duas mulheres modernas e 
as ferramentas do século XXI para 
conjugar o melhor de dois mundos: 
a intuição policial com perspicácia 
feminina aliada à tecnologia. 

Além de produção da premiada 
World Productions, «Vigil» tem 
pedigree, a partir de uma ideia de 
George Aza-Selinger, foi criada 
por Tom Edge (autor da magnifi-
ca «In Line of Duty»), incutindo 
um ritmo frenético. Uma menção 
honrosa para o designer Tom Sayer 
na elaboração do magnifico set e 
a realização de James Strong que 

transforma o Vigil em sinónimo de 
intenso, claustrofóbico e arrepiante. 

A protagonista da série é a maravi-
lhosa Suranne Jones (a mesma de 
«Gentelman Jack» da BBC) no pa-
pel de DCI Amy Silva. A detective 
é metódica e vive para o trabalho. 
A nível pessoal é uma pessoa des-
troçada e vive na égide de duas re-
lações: uma no presente e outra no 
passado. Estes factores (vida pes-
soal e o trabalho de detective) se 
unem para uma brilhante perfor-
mance de Suranne Jones carregada 
complexidade e nuances dramáti-
cas. E a tensão claustrofóbica, no 
caso particular da DCI Amy Silva, 
adquire outra pressão (ansiedade 
e depressão) sobre as condições 
da investigação e no estado cog-
nitivo da personagem tornando-a 
vulnerável perante o perigo e os 
olhos inquisidores da tripulação. 
Ainda a destacar o desempenho 
de Rose Leslie - muitos espectado-
res conhecem-na como Ygritte, a 
paixão de Jon Snow em «A Guer-
ra dos Tronos» - já conhecíamos 
o seu talento e em «Vigil» assu-
me-se como uma presença segura 
no papel da intrépida DS Kirsten 
Longacre que traz consigo a inves-
tigação para terra e vamos desco-
brindo a sua dinâmica com Amy.  

«Vigil» é uma série a não perder na 
Disney+, um must da televisão bri-
tânica em 2022.
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O RECRUTA

«O Recruta», nova série da Ne-
tf lix, é produzida por Doug Li-
man, realizador de sucessos 
como «No Limite do Amanhã» 
(2014), «Mr. and Mrs. Smith» 
(2005) e «Identidade Desconhe-
cida» (2002). Doug Liman tam-
bém dá o cunho visual e assina 
os dois primeiros episódios da 
série criada por Alexi Hawley. O 
criador e showrunner de «O Re-
cruta» foi co-showrunner de al-
gumas séries de referência dos 
últimos anos como «Castle» e 
«The Following» e criou em 2018 
«The Rookie».  

«O Recruta» combina o thriller 
de espionagem com a atribulada 
vida pessoal e amorosa de Owen 
Hendricks (Noah Centineo). O 
herói da série é um jovem recém-
-licenciado em Direito que deci-
de ser advogado da CIA porque 
considera que necessita de algu-
ma agitação na sua vida, mas ele 
não imagina o que está à sua es-
pera... A vida do jovem é virada 
do avesso quando fica encarre-
gue de verificar a chantagem de 
Max Meladze (um belo papel de 
Laura Haddock), uma ex-infor-
madora da CIA que está presa, 

Um thriller de acção com 
a realização de Doug 

Liman protagonizado 
por NoahCentineo que 

traz à memória o melhor 
que a "Big TV" fazia no 

início dos anos 2000.

JORGE PINTO
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REINVENTAR UM GÉNERO
NETFLIX

que ameaça expor os segredos da 
agência de espionagem.

A investigação do jovem advo-
gado prova que a ameaça é bem 
real e Owen estabelece um pacto 
reticente com Max, a libertação 
desta em troca do sigilo. Owen 
tem de viajar pelo mundo na ten-
tativa de descobrir o misterioso 
passado de Max. Ele ainda tem 
de lidar com a sua vida amoro-
sa, a relação com os companhei-
ros de casa, a sua ex-namorada 
(Fivel Stewart), o melhor amigo 
(Daniel Quincy Annoh) e a rela-

ção com dois manhosos colegas 
de trabalho da CIA, num local 
onde não se pode confiar em 
ninguém. Mas Owen, não sendo 
um espião (pelo contrário é um 
aselha) vai usar a sua tenacida-
de, impulsividade e inexperiên-
cia como uma mais-valia que 
o ajudará a suplantar todos os 
contratempos. 

«O Recruta» deseja criar o seu 
próprio caminho e os episódios 
integram uma narrativa mais 
abrangente que vamos continuar 
a querer ver nos oito episódios 

que compõe a primeira tempo-
rada. Os dois últimos episódios 
são mais sombrios e a intensi-
dade e a acção tornam a série 
mais urgente e dramática na 
recta final. 

«O Recruta» tem uma aborda-
gem mais fresca a uma fórmula 
rotineira e consegue conquistar 
o público graças à combinação 
de espionagem e humor em mo-
mentos de alta tensão aliados 
ao charme de Noah Centineo. 
Esperamos que ele e a série não 
fiquem por aqui. 
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THE WITCHER BLOOD ORIGIN

«The Witcher: Blood Origin» da Ne-
tflix é uma aventura desenrolada 
1200 anos antes dos acontecimen-
tos da série «The Witcher». Esta mi-
nissérie tem um duplo propósito ao 
satisfazer os fãs incondicionais da 
série original da Netflix com uma 
história de origem sobre o univer-
so The Witcher e ao mesmo tempo 
apresenta-se como uma porta de 
entrada para novos públicos.

A minissérie «The Witcher Blood 
Origin» tem apenas quatro episó-

dios mas a narrativa é sólida e flui-
da. Um dos factores de atração des-
ta série prendeu-se sempre com a 
capacidade de criar novos mundo e 
história em torno de personagens, 
locais, artefactos e afins, é um 
adensar da mitologia que enrique-
ce e envolve os espectadores. «The 
Witcher: Blood Origin» ou mesmo 
a animação «The Witcher: Night-
mare of the Wolf» (2021) acrescen-
tam valor a esta saga.
 
Os personagens de «The Witcher: 

A Netflix continua a 
apostar forte na saga 
The Witcher, a par da 
série principal esta é 

a segunda entrada 
neste universo que 

vai deliciando os 
fãs da aventura sem 

rodriguinhos. 

JORGE PINTO
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A RAIZ DO MAL
NETFLIX

Blood Origin» não pedem desculpa 
a ninguém, a linguagem é grosseira 
mas invariavelmente divertida – a 
obscenidade é um ponto de honra 
na saga The Witcher – os diálogos 
têm sempre uma pontinha de hu-
mor. A série conjuga sete persona-
gens pouco católicos que se unem 
para derrubar um Império. O sen-
tido de injustiça e vingança leva-
-os a uma jornada heroica. A acção 
desenrola-se quando um golpe pa-
laciano que elimina os monarcas 
dos três reinos elfos (que dominam 

o mundo) estão prestes a assinar 
um tratado de paz. Nesse golpe 
também são assassinados os clãs 
que protegem essas monarquias. O 
golpe é feito pelos bruxos e os ge-
nerais desses reinos e uma princesa 
que ao assassinar o irmão torna-se 
Imperatriz dos elfos. Os nossos he-
róis, únicos sobreviventes dos clãs 
e outros dissidentes, juntam-se 
numa oportunidade de se redimi-
rem baralhando os planos da Im-
peratriz. O espectador vai desco-
brindo as ligações, as rivalidades e 

os temores dos nossos heróis face 
à cúpula do novo poder do reino. 
Estes acontecimentos sucedem-se 
num período onde ainda não exis-
tiam humanos e os monstros estão 
a dar os primeiros passos graças a 
um bruxo que pretende usurpar o 
poder da Imperatriz e dos generais. 
Apesar dos quatro episódios não 
faltam momentos de pancadaria 
rija e enredo que nos mantém sem-
pre atentos aos acontecimentos 
desta aventura com muita magia à 
mistura.
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O TESOURO: NO LIMIAR DA HISTÓRIA 

A série é produzida por Jerry Bru-
ckheimer, considerado um dos maio-
res produtores dos últimos 40 anos 
no cinema e na televisão, com múlti-
plos mega sucessos sobre sua alçada, 
como CSI, Top Gun, «Armageddon», 
Bad Boys, Caça Polícias, Piratas das 
Caraíbas, entre muitos outros. O 
envolvimento de Jerry Bruckhei-
mer em «O Tesouro: No Limiar da 
História» é uma garantia segura de 
entretenimento.  Jess Valenzuela 
(Lisette Olivera) é a jovem protago-
nista da série que é descendente de 
uma família ligada à protecção de 
um lendário tesouro pan-americano 
das civilizações Azteca, Inca e Maia. 
Segundo a lenda, o tesouro foi escon-
dido e protegido por uma sociedade 

secreta de mulheres que esconde-
ram as riquezas dos seus Impérios 
aquando da chegada dos conquis-
tadores às Américas. Jess vive em 
Nova Orleães e tem um talento nato 
para descodificar pistas, algo que 
ficará mais claro quando se cruza 
com Peter Sadusky (Harvel Keitel), 
um velhote que esconde um passado 
muito interessante na protecção e 
investigação do património cultural 
impedindo que este caia nas mãos 
erradas. A fórmula da série passa por 
reunir um elenco mais jovem e com 
diferentes talentos que vão auxiliar 
Jess, a heroína da série, a deslindar 
as várias pistas para desvendar o 
mistério descobrindo o passado da 
sua família enquanto tem à perna 

A Disney+ estreou «O 
Tesouro: No Limiar 
da História», a série 

baseada nos dois filmes 
de aventura/caça ao 

tesouro protagonizados 
por Nicolas Cage: «O 
Tesouro» (2004) e «O 

Tesouro 2: O Livro dos 
Segredos» (2007).

JORGE PINTO
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NOVOS AVENTUREIROS
DISNEY+

uma perigosa caçadora de tesouros 
(Catherine Zeta-Jones em modo ca-
ricatural) e uma ambiciosa agente 
do FBI (Lyndon Smith). «O Tesouro: 
No Limiar da História» não começa 
nada bem. O episódio piloto é de-
masiado pueril, apesar de realizado 
por Mira Nair, uma realizadora de 
renome e com sensibilidade para o 
feminino. As personagens jovens são 
infantis, como se a série fosse apenas 
dirigida para crianças de palmo e 
meio. À medida que os episódios vão 
avançando, limam-se as arrestas. Os 
personagens tornam-se menos idio-
tas quando abandonam o registo de 
quase sitcom para adolescentes e co-
meçam a levar mais a sério os espec-
tadores. Algumas narrativas mais 

ingénuas, como interesses amoro-
sos, são sub-tramas para encher 
chouriços, mas quando a série mete 
uma mudança acima, os persona-
gens focam-se no pressuposto e tudo 
ganha cadência, interesse, mistério 
e aventura. Há episódios muito in-
teressantes com salas secretas, puz-
zles, perseguições e enigmas que en-
tusiasmam os fãs do género. Quando 
o grupo passa para segundo plano, a 
aventura e a protagonista principal 
começam a conquistar a audiência. 
Lisette Olivera parece que tem asas 
para voar, é uma protagonista latina 
que demonstra garra mas também 
uma vulnerabilidade na sua perso-
nagem. A ligação à mitologia Natio-
nal Treasure está presente ao surgi-

rem personagens ligadas aos filmes e 
à referência a Ben Gates, o herói das 
fitas, interpretado por Nicolas Cage. 
Como seria de esperar, está em pré-
-produção o terceiro filme da série. 
«O Tesouro: No Limiar da História» 
é um objecto que ganha claramente 
com o tempo e a paciência dos es-
pectadores. Os ingredientes para o 
sucesso estão presentes, os actores, a 
produção e a história, faltando, por 
vezes, a melhor conjugação dos mes-
mos. Além do público juvenil, a série 
é indicada para os amantes de filmes 
e séries de aventura, um género que 
vai estar em voga em 2023, com a 
chegada aos cinemas de Indiana Jo-
nes, o maior aventureiro de todos os 
tempos. 
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Fevereiro será o eterno mês do romance, mas o Canal 
Cinemundo arrisca e vai além do amor, reservando 
várias sugestões que irão alimentar, acima de tudo, o 
amor pelo cinema! SARA AFONSO

Para começar, uma prova de amor a um ator que tem 
deixado a sua marca em Hollywood, com um percurso 
muito sólido e regado de talento. Jake Gyllenhall é 
o protagonista de quatro histórias que vão dar um 
novo alento às noites de segunda-feira de fevereiro. 
Conhecido por personificar intensamente as suas 
personagens, o ator californiano inicia este ciclo no 
dia 6 de fevereiro, às 22h30, com «Raptadas» [foto]. 
Realizado por Denis Villeneuve, este filme conta 
também com a participação de Hugh Jackman, Viola 

Davis, Maria Bello e Terrence Howard, numa história 
de suspense e muita emoção sobre duas crianças que 
desaparecem numa tarde enquanto brincam na rua. 
Jake Gyllenhall é o detective Loki, que irá ajudar 
a decifrar este enigma. Dia 13 é a vez de «Brothers 
– Entre Irmãos», com Tobey Maguire e Natalie 
Portman a fechar o trio de protagonistas. Sam (Tobey 
Maguire) é um oficial do exército que é dado como 
morto durante uma missão de guerra. Em casa, o seu 
irmão, Tommy (Gyllenhall), passa a assumir um papel 
importante para a viúva (Natalie Portman) e as suas 
duas filhas, e a amizade passa as barreiras éticas. Mas 
nem tudo é o que parece e, numa guerra, tudo pode 
acontecer. 
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No dia 20, Antoine Fuqua eleva a fasquia com 
«Southpaw – Coração de Aço», um filme sobre um 
pugilista que tem fama, dinheiro, família, mas que 
num momento de cabeça quente deita tudo a perder. 
Para se recuperar da tragédia, ele vai ter que descer 
ao fundo do poço para depois conseguir reerguer-se 
e recuperar a custódia da sua filha menor. Gyllenhall 
é o pugilista Billy Hope e juntam-se a ele Rachel 
McAdams e Forest Whitaker, para o sucesso deste 
filme.

«Strong – Força de Viver» fecha este ciclo no dia 27, 
sempre à mesma hora: 22h30. Aqui, o argumento 
foca a história verídica de Jeff Bauman (Jake 
Gyllenhaal) quando este perde as pernas durante o 

ataque à maratona de Boston. Numa recuperação 
inacreditável, Jeff mostra a si e ao mundo o que a 
força de vontade e o amor conseguem fazer por nós. 

Tendo em conta que fevereiro é mês dos namorados, o 
romance não podia ser excluído, mas os quatro filmes 
escolhidos para celebrar este dia vêm com direito a 
gargalhadas. No dia 14 de fevereiro, a maratona de 
filmes do final de dia começa às 18h30, com «O Que 
Se Espera Enquanto Se Está À Espera» [foto]. Chris 
Rock, Dennis Quaid, Rob Huebel, Thomas Lennon 
e Rodrigo Santoro fazem parte de um grupo de pais 
que tomam conta dos filhos recém-nascidos e não 
só. Neste clube, há regras e quem não as cumpre vai 
ter consequências. Logo a seguir, pelas 20:20 é a vez 
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de «Seduz-me se És Capaz», com Charlize Theron e 
Seth Rogen nos papeis de dois amigos de liceu que 
se reencontram muitos anos mais tarde. Pormenor: 
ela é atualmente candidata a Presidente dos Estados 
Unidos e ele é um jornalista que fala demais e não 
prima pelo bom gosto. Será que a beleza maior é 
realmente interior? Por fim, às 22:30, «Kiss & Kill - 
Beijos e Balas» traz Katherine Heigl e Ashton Kutcher 
num género de Mr. e Mrs Smith, num filme de 
espiões, romance e muito humor. 

O canal Cinemundo reserva espaço, neste mês, para 
mais uma estrela, desta vez francesa e com um forte 
impacto no mundo da comédia. Quartas Pelo Mundo 
com Omar Sy é o nome do especial que vai oferecer 

dois filmes com o ator francês que se tornou uma 
estrela com o filme «Amigos Improváveis». Assim, na 
quarta-feira, dia 15, pelas 20:50, «Incompatíveis e 
Não Só...» [foto] trazem a história de dois detectives – 
Omar Sy e Laurent Lafitte – que vão ter de ultrapassar 
as suas diferenças para serem uma dupla de sucesso 
no submundo de Paris enquanto resolvem um crime 
de homicídio. Também no papel de um detective 
peculiar, que vai até Miami para resolver um caso 
bicudo com o agente local Ricardo Garcia (Luis 
Guzmán), Omar Sy regressa no dia 22, às 20:50, em 
«Belleville Cop – O Super Agente».

E porque o Canal Cinemundo está repleto de estreias, 
destaque ainda para uma receita imperdível em 
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«Ponto de Ebulição», dia 6, às 20h55, de Philip 
Barantini, filmado num único take. Nomeado para 
4 BAFTAS, é protagonizado por Stephen Graham, 
um chef do restaurante mais popular de Londres, 
que enfrenta uma noite de sobressaltos no dia mais 
concorrido do ano. Viajamos, depois, até França, para 
ver Léa Seydoux no papel de uma jornalista super 
famosa, France, que percebe que a sua vida terá de 
tomar um novo rumo após um acidente de viação. 
«France» é emitido no dia 8 de Fevereiro, 20:15. Já dia 
13, pelas 20:45, é a vez de rever Scarlett Johansson, 
Colin Firth, Tom Wilkinson, Judy Parfitt e Cillian 
Murphy, no filme de Peter Webber, « Rapariga 
com Brinco de Pérola». No século XVII, Griet, uma 
rapariga de 17 anos e de origens modestas, trabalha 

em casa do pintor holandês Johannes Vermeer, mas 
cedo se torna a principal inspiração do artista e 
desenvolve com ele uma relação que vai pôr em causa 
a estabilidade daquela família. Por fim, e ainda no 
contexto de arte, «O Excêntrico Mortdecai» [foto], 
apresenta Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan 
McGregor, Olivia Munn e Paul Bettany, para uma 
comédia surreal: A pedido do MI5, o excêntrico 
negociador de arte Charles Mortdecai (Depp) procura 
um quadro roubado no qual foi escondido um código 
para um tesouro nazi, e terá de fazer tudo para o 
encontrar antes de um perigoso russo lhe deitar a 
mão. Chega dia 26, pelas 20:40. 

Bons filmes, e muito amor!
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GLASS ONION: 
UM MISTÉRIO 
KNIVES OUT

TÍTULO ORIGINAL

Glass Onion
REALIZAÇÃO

Rian Johnson
ELENCO

Daniel Craig 
Edward Norton 
Kate Hudson
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

139 min.
ANO

2022
 

«Knives Out: Todos São Suspeitos» (2019) mostrou 
originalidade e prendeu o espectador com uma 
narrativa com alguns twists. Segue-se, agora, «Glass 
Onion: Um Mistério Knives Out» que não consegue 
fazer jus às expectativas criadas pelo primeiro filme. 
Rian Jonhson volta a assinar argumento e realização, 
com Daniel Craig, mais uma vez, no papel do detetive 
Benoit Blanc. Tudo o resto muda e, claro, o mistério 
também. O novo caso tem como palco a Grécia, com 
um grupo de ricos excêntricos numa ilha em que 
muito pode acontecer. 

A história entretém e consegue alguns bons 
momentos, mas denota-se alguma falta de ritmo, 
com impacto no desenvolvimento da narrativa, 
também ela com menos chama e demasiados twists, 
que, no fim de contas, atrapalham mais do que 
acrescentam. De certa forma, assemelha-se mais 
a outro filme recente do género, «Morte no Nilo» 
(2022) em termos de tom e dinamismo, embora 
superior relativamente à execução.
 
O elenco do primeiro filme era muito diverso e com 
algumas participações assinaláveis e «Glass Onion: 
Um Mistério Knives Out» tem também nos atores 
um trunfo, embora com menos espaço para a criação 

de personagens memoráveis, além de uma escolha 
menos sólida de intérpretes. Destaque, porém, para 
Daniel Craig, que robustece a personalidade de Blanc 
e uma espirituosa Kate Hudson, que garante os 
momentos mais divertidos.
 
Os filmes envoltos na resolução de um mistério 
são um clássico, que já contaram com incontáveis 
versões. O humor pode ser também um caminho e 
este novo filme procura investir por esta vertente, 
conseguindo, em algumas vezes, ser certeiro. Mas 
falta a «Glass Onion: Um Mistério Knives Out» 
alguma da magia que conquistou no primeiro filme, 
algo que agarre, verdadeiramente, o espectador do 
início ao fim. 
 
Não obstante, esta não é, propriamente, uma 
sequela, mas uma aventura independente do 
detective Benoit Blanc e percebe-se que poderá ser 
um caminho a explorar, devido à fórmula de mistério 
com vários twists e o carisma do protagonista. 
«Glass Onion: Um Mistério Knives Out» reforça 
esta ideia, garantindo que se trata, de facto, de uma 
personagem bem construída e interpretada. E que 
poderá ter novos e entusiasmantes mistérios por 
desvendar. TATIANA HENRIQUES
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BABYLON

TÍTULO ORIGINAL

Babylon
REALIZAÇÃO

Damien Chazelle
ELENCO

Brad Pitt 
Margot Robbie 
Jean Smart
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

189 min.
ANO

2022
 

«Babylon» é uma carta de amor à Sétima Arte. A nova 
obra de Damien Chazelle confirma-o como talento 
e uma certeza entre os cineastas contemporâneos. 
Autor de filmes galardoados como o drama ligeiro 
«La La Land: Melodia de Amor» (2016) e o intenso 
«Whiplash - Nos Limites» (2014), com «Babylon» 
(2022) a aposta é uma megaprodução de escala épica, 
a obra mais ambiciosa da sua carreira. É igualmente 
grandioso o novelo narrativo deste filme que versa 
sobre o apogeu do cinema mudo e o advento do 
cinema sonoro enquanto nos dá a conhecer alguns dos 
protagonistas que fazem rodar a máquina dos sonhos. 
«Babylon» é uma viagem fantástica ao universo por 
detrás da magia do grande ecrã. O filme relata a 
eloquente história de afirmação de Hollywood no 
mundo do entretenimento de massas. É um relato 
absolutamente vibrante e, tal como o cinema, é drama, 
comédia, acção e romance, tudo mesclado em grande 
espectacularidade e caos, muito caos. A música de 
Justin Hurwitz, a coreografia de Mandy Moore (vejam 
a festa de abertura), o trabalho de direcção de arte e o 
figurino de Mary Zophres é incrível, é uma recriação 

de época que enche os nossos olhos. 

«Babylon» centra-se num punhado de figuras centrais 
que se cruzam no louco mundo do cinema em Los 
Angeles dos anos 1920, quando a cidade era ainda 
uma bola de poeira e estava a dar os primeiros passos 
para se tornar na meca do cinema. Nellie LaRoy é uma 
actriz que procura o seu primeiro furo e o infortúnio 
de uns será a sorte dela. O talento irreverente está 
bem presente mas também a insanidade, o vício ao 
jogo, a bebida e as drogas. Invariavelmente, Margot 
Robbie está brilhante num fio narrativo sobre o 
talento consumido pelos demónios da sua personagem 
que têm de coexistir às portas do céu. Diego Calva 
interpreta Manny, um moço de recados mexicano, 
um trabalhador nato e uma espécie de fixer para o 
seu poderoso patrão, chefe de um estúdio de Los 
Angeles. É uma interpretação muito interessante de 
Diego Calva. Por um golpe de sorte, Manny torna-
se assistente da maior estrela da cidade e começa a 
dar os primeiros passos na produção.  Jack Conrad 
(Brad Pitt) é a estrela que tem o mundo aos seus pés, 
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um galã com paixão pelo cinema mas que procura 
outra ambição: algo vital e estimulante nas obras que 
protagoniza; Jack abre as portas da Sétima Arte a 
Manny tornando-o seu assistente. Brad Pitt tem um 
curioso papel melodramático que se confunde com 
o seu estatuto de mega-estrela que, também na vida 
real, ambicionou sempre fazer algo mais significativo 
do que o puro entretenimento. 
Outros personagens vão surgir em diferentes sub-
tramas e estão bem interpretados, são os casos de 
Jean Smart, Jovan Adepo e Li Jun Li. Estes vão orbitar 
junto dos três protagonistas principais e aumentar a 
perspetiva, diversidade cultural e complexidade desta 
narrativa.

Para os espectadores menos atentos à História dos 
factos e da memória do cinema, «Babylon» é uma 
deleitosa cápsula temporal numa súmula de mil e uma 
histórias reais de Hollywood: a actriz em ascensão 
que consumida pelo próprio sucesso desaparece da 
memória; as estrelas do cinema mudo que caíram em 
desgraça com a chegada do cinema sonoro; o poder 

lendário dos escribas das revistas de Hollywood que 
criavam e destruíam as estrelas com os seus textos; 
o racismo e a discriminação em prol do lucro; e o 
fascínio do cinema pelo mundo do poder, do dinheiro 
e do crime.

Pela sua ferocidade, «Babylon» não deve ser visto 
apenas na óptica de narrativa individual, mas deverá 
ser percecionado como uma visão global de todas as 
vinhetas que têm princípio, meio e fim e vão surgindo 
no ecrã. É uma combinação de narrativa tradicional 
com objectivos bem ousados e radicais. E quanto mais 
pensamos neste filme, mais temos a convicção sobre o 
seu movimento perpétuo.

O filme é uma grande história de amor, como também 
uma grande tragédia, no sentido pessoal, nos relatos 
destes personagens, e no sentido metafórico, na 
engrenagem em loop de Hollywood, onde tudo 
acontece e se repete, seja qual for o ano, a década ou 
o século. The show must go on, e «Babylon» é o apogeu 
desse espectáculo. JORGE PINTO
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OS ESPÍRITOS DE 
INISHERIN

TÍTULO ORIGINAL

The Banshees of Inisherin
REALIZAÇÃO

Martin McDonagh
ELENCO

Colin Farrell 
Brendan Gleeson 
Kerry Condon
ORIGEM

EUA/Reino Unido/Irlanda
DURAÇÃO

114 min.
ANO

2022
 

“Penso onde começam e terminam as glórias dos 
homens e concluo: a minha glória foi ter os amigos 
que tive”, segundo William Butler Yeats (1865-
1939), um poeta da mesma terra, a Irlanda, de onde 
brotam os iracundos personagens de «Os Espíritos de 
Inisherin», uma aula de concisão narrativa, calcada 
numa espécie rara de “insulamento lírico”. Um termo 
decalcado das pesquisas sobre guião do historiador 
David Bordwell – delineada pelo professor de escrita 
audiovisual José Carvalho – a fim de definir um estado 
em que um personagem se encapsula na sua própria 
psiquê – ou na própria vaidade – para tecer sua própria 
verdade do mundo. Na direção milimétrica de Martin 
McDonagh, o insulamento corre por dupla via. Ela 
cabe tanto a Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell, na 
mais madura atuação de sua carreira), um agricultor de 
ralas posses, quanto cabe ao objeto da sua dor, Colm 
Doherty (Brendan Gleeson). O que dói em Pádraic é não 
entender a razão de Colm, o seu amigo da vida toda, 
decidir, subitamente, não querer mais lhe sorrir, nem 
falar. O público também não é capaz de entender esse 
motivo, que mais parece uma “birra”, uma intolerante 
zanga vaidosa.

A cada minuto, os satélites daqueles dois personagens 
vão voando em torno do espectador de modo a revelar 
camadas por vezes apodrecidas daquele mundo, como 

o machismo, mal que acossa Siobhán (Kerry Condon), 
a empoderada irmã de Pádraic, que não se submete à 
sina que o povo daquela ilha impõe às suas mulheres. 
Existe ainda o abuso silencioso que sofre o jovem 
Dominc, aldeão esplendidamente encarnado por Barry 
Keoghan, assolado pela cinta feroz do seu pai a cada 
descoberta que faz sobre a vida a cada instante do seu 
amadurecimento. Cada pessoa sobre quem McDonagh 
aponta os holofotes – numa estrutura novelesca, vista 
a partir «Em Bruges» (2008) e galvanizada no seminal 
«Três Cartazes à Beira da Estrada» (2017) – explode 
(ou implode) em cena, numa estrutura que abre novas 
veredas na espinha dorsal do seu storytelling. Cada 
novo vértice abre uma nova equação cujo valor do X da 
vida nem sempre pode ser calculado com números, com 
precisões – apenas com sentimentos alquebrados. 

Laureado em Veneza com a Copa Volpi de Interpretação 
Masculina (Farrell) e o troféu de Melhor Guião 
(entregue ao realizador), «Os Espíritos de Inisherin» 
parte dessa particularíssima educação sentimental de 
McDonagh para dissecar os códigos da masculinidade 
no seu espaço mais profundo: a lealdade plena. Um 
substantivo que, quando espatifado, dói na alma. Daí o 
filme ser construído com cores ocres e uma fotografia 
de névoas. Tudo é obscuro no mar de signos espatifados 
de uma amizade rompida. RODRIGO FONSECA
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CORSAGE 
ESPÍRITO 
INQUIETO

TÍTULO ORIGINAL

Corsage
REALIZAÇÃO

Marie Kreutzer
ELENCO

Vicky Krieps  
Colin Morgan  
Florian Teichtmeister  
ORIGEM

Austria/Luxemburgo/Alemanha
DURAÇÃO

114 min.
ANO

2022
 

Num argumento que mistura realidade, ficção e 
mito, «Corsage – Espírito Inquieto» leva-nos à 
presença da Imperatriz Elisabeth da Áustria, em 
1877, quando completa 40 anos e percebe que o seu 
papel foi reduzido a visitas e presenças meramente 
performativas. Também a sua juventude, elegância 
e beleza de outrora, que a catapultou para um lugar 
de destaque na aristocracia europeia, já não têm o 
mesmo impacto, e “Sissi”, como ficou conhecida, tem 
de procurar um novo lugar numa sociedade que não 
parece “aceitá-la” tal como ela é. 
 
Insatisfeita com a formatação da vida de Viena, ela 
vê-se “obrigada” a viajar para Inglaterra ou Baviera, 
em busca de estímulos e sinais de que ainda é a mesma 
menina que casou com o imperador numa tenra idade. 
Com um futuro de deveres estritamente cerimoniais 
à sua frente, Elisabeth rebela-se contra a imagem 
hiperbolizada de si mesma e estabelece o seu próprio 
plano d evida, enquanto se debate com a inquietude de 
um espírito que não se conforma. 
 
Vicky Krieps dá vida a Elisabeth, numa performance 
que já lhe valeu o Un Certain Regard para Melhor Atriz, 
em Cannes, assim como nos European Film Awards. 
A atriz luxemburguesa de «Linha Fantasma» leva-nos 

com ela no espírito de uma Elizabeth livre que não 
encaixa em lado algum, porque antes de o mundo 
ter um lugar para ela, ela não tem um lugar para ela 
dentro dela. Vivemos com ela a falta de fôlego de cada 
vez que pede para lhe apertarem o corsário, para caber 
numa forma que idealizou, como se essa cintura fina 
lhe devolvesse algo que não tem forma, nem tão pouco 
paralelo numa sociedade amarrada por convenções. 
Como peça de um puzzle onde não encaixa e que não 
lhe permite atingir a totalidade da sua essência.  
Krieps leva todo o filme atrás, mas a empatia do 
olhar da realizadora Marie Kreutzer, a aspereza 
da cinematografia, a banda sonora inesperada e a 
forma dissimulada como cenas subtis nos colocam 
perguntas, dão a «Corsage - Espírito Inquieto» os 
argumentos certos para este ser a proposta da Áustria 
à categoria de Óscar de Melhor Filme Internacional. 
 
«Corsage - Espírito Inquieto» está atualmente 
envolto numa polémica devido ao facto de o ator que 
desempenha o papel de imperador ter sido acusado 
de ter na sua posse vários registos de pornografia 
infantil, e o filme poderá vir a ser penalizado por isso. 
Julgamentos à parte, tal seria muito injusto para o 
restante elenco e para o trabalho da realizadora. 
SARA AFONSO
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BROKER - 
INTERMEDIÁRIOS

TÍTULO ORIGINAL

Beurokeo
REALIZAÇÃO

Hirokazu Kore-eda
ELENCO

Song Kang-ho 
Gang Dong-won  
Lee Ji-eun  
ORIGEM

Coreia do Sul, Japão
DURAÇÃO

129 min.
ANO

2022
 

A família é o laço biológico ou o cuidado afetivo? Cada 
vez mais esta interrogação que tem atravessado a obra 
do japonês Hirokazu Kore-eda assume um caráter 
definidor do seu cinema. Pouco importa se a produção 
é japonesa ou não. Depois de França, onde filmou 
«A Verdade» (2019), com a grande dama Catherine 
Deneuve e a estrela internacional Juliette Binoche, 
o realizador aventurou-se em terras sul-coreanas e o 
resultado é uma espécie de «Shoplifters» na estrada. 
Com efeito, «Broker - Intermediários» troca os típicos 
espaços domésticos das histórias de Kore-eda pelo 
modelo do roadmovie, conferindo um lado mais 
aventureiro à situação ilícita que aqui se retrata.
No centro deste novo filme está um sistema chamado 
“Caixa para bebés” (que embora exista em alguns 
países, na Coreia do Sul é uma prática socialmente 
malvista, e por isso um tema tabu). Trata-se de um 
ponto de recolha onde as mães que, por alguma 
razão, abandonam os seus recém-nascidos, os podem 
deixar em segurança e anonimato, ficando o bebé ao 
cuidado da instituição responsável pela caixa. Em 
«Broker» temos então uma jovem mãe que, numa 
noite chuvosa, deixa o seu bebé ao lado de uma dessas 
caixas, mas quando se arrepende e regressa para o 
ir buscar, já não o encontra... Acaba por descobrir 
que foi recolhido no mesmo instante por alguém da 

respetiva instituição (uma igreja local), e que esse 
alguém, juntamente com um parceiro de crime, vende 
bebés no mercado de adoção, de forma ilegal – o seu 
seria um dos bebés desviados para o efeito. 
Começa assim o pouco ortodoxo filme de estrada de 
Kore-eda, com as três personagens unidas (embora 
desconfiadas), à procura de quem pague uma boa 
quantia pela criança... e pareça genuinamente apto 
para a responsabilidade da adoção. Isto ao mesmo 
tempo que a jovem mãe, mais do que envolvida no 
processo, vai lidando com as suas próprias dúvidas, 
a certa altura juntando-se outro menino à equação 
desta família improvisada. O grupo, por sua vez, vai 
sendo seguido por duas detetives à espera de apanhar 
o trio de adultos em flagrante delito...

«Broker» é dos mais incompreendidos filmes de 
Kore-eda, e não parece grande coisa no papel. Porém, 
o que vemos? Uma longa jornada em que as razões 
das personagens vão ampliando a perspetiva humana 
sobre aquilo que, à partida, podia ter uma superfície 
mais ou menos lisa. Entrelaçam-se tristezas, 
procuram-se sorrisos e afasta-se o cinismo, com o 
privilégio da presença de um dos maiores atores sul-
coreanos, que foi devidamente distinguido no Festival 
de Cannes: Song Kang-ho. INÊS N. LOURENÇO
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MAIGRET E 
A RAPARIGA 
MORTA

TÍTULO ORIGINAL

Maigret
REALIZAÇÃO

Patrice Leconte
ELENCO

Gérard Depardieu
Jade Labeste
Mélanie Bernier  
ORIGEM

França/Bélgica
DURAÇÃO

89 min.
ANO

2022
 

Sem dúvida o mais popular dos detectives do universo 
policiário francófono, Jules Maigret aparece, pela 
mão do prolífero Georges Simenon, no já longínquo 
ano de 1931. O seu sucesso não se faz esperar, pois 
este inspector da polícia judiciária parisiense combina 
um profundo humanismo no tratamento de todas 
as personagens – suspeitas, inocentes ou culpadas, 
com uma profunda empatia que articulada com um 
método muito particular onde a intuição e a tenaz 
investigação de cada detalhe acabam por levar Maigret 
à resolução de cada caso. Entre o início dos anos 30 e 
1972, Maigret investiga mais de uma centena de casos, 
entre romances e novelas, reflectindo a evolução da 
sociedade parisiense através do seu sub-mundo. Alguns 
dos elementos decisivos na caracterização de Maigret 
como um investigador nato são o seu saudável apetite, 
as preciosas pausas para 'une demi' (uma cervejinha) e, 
é claro, uma clarificadora boa cachimbada.
Ao longo das décadas Maigret foi interpretado no 
cinema e na tv por uma plêiade de talentosos e muito 
variados actores que, cada um a seu modo, souberam 
dar vida ao infatigável detective. Para muitos, o Maigret 
definitivo foi o criado pelo mítico Jean Gabin, que 
interpretou a personagem em três filmes realizados 
entre os finais dos anos 1950 e inícios dos 1960.
De algum modo o veterano realizador Patrice Leconte 
parece remeter o espectador para a época de Gabin/
Maigret escolhendo, para retomar a figura tutelar de 

Jules Maigret, o único actor francês que parece ter 
nascido para encarnar Maigret, o inadjetivável Gérard 
Dépardieu. Curiosamente, o último filme produzido 
para o grande écran inspirado no universo de Georges 
Simenon foi exactamente «Maigret voit Rouge» (1963) 
interpretado por Gabin.
É como se Dépardieu retomasse a personagem de 
Maigret directamente de Gabin, até o caso que 
inspira o filme 'Maigret et la jeune Morte' publicado 
originalmente em 1954, insere-se nas investigações 
do detective já no ocaso da sua carreira. O caso gira 
em torno do aparecimento do cadáver de uma jovem 
rapariga sem identificação. Maigret desta feita tem 
competição de um outro detective, chamado Lognon, 
que tem uma abordagem completamente diferente da 
de Maigret. Onde Maigret procura resolver o mistério 
da morte através de uma rigorosa reconstituição não só 
dos passos da vítima como da sua personalidade, o seu 
rival segue um curso mais óbvio mas nem por isso mais 
sólido ou eficaz. Patrice Leconte dá-nos uma excelente 
interpretação de Maigret, ao mesmo tempo muito 
detalhada e atmosférica mas também profundamente 
humana e empolgante. Apesar de todo o cuidado 
estilístico da produção o filme – a primeira produção 
cinematográfica francesa desde 1963, acaba por recair 
no talento de Dépardieu que num golpe de quase 
genialidade nos faz acreditar que Maigret está de volta.
MANUEL C. COSTA
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OS OLHOS DE 
ALLAN POE

TÍTULO ORIGINAL

The Pale Blue Eye
REALIZAÇÃO

Scott Cooper
ELENCO

Christian Bale 
Harry Melling 
Simon McBurney
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

128 min.
ANO

2022
 

Depois de uma estreia bastante promissora na 
realização, com «Crazy Heart» (2009), que até foi 
premiado com dois Óscares – melhor ator para Jeff 
Bridges e melhor banda sonora original –, Scott 
Copper parece ter ficado aquém do sucesso anunciado. 
No entanto, por vários motivos, acreditava-se que «Os 
Olhos de Allan Poe» (2022) podia ser, finalmente, o 
“grito do Ipiranga” que voltaria a colocar o cineasta na 
rota das estrelas.
No papel, a longa «Os Olhos de Allan Poe» (2022) 
tem tudo para resultar num filme, no mínimo, 
interessante. Além do elenco forte, onde se destacam, 
nomeadamente, Christian Bale, Harry Melling (o 
“Dudley Dursley” de Harry Potter), Simon McBurney, 
Timothy Spall, Toby Jones e Gillian Anderson; a 
premissa tem potencial. Redescobrir a América de 
outros tempos, com um mistério intrigante e brutal, 
tendo como guia Edgar Allan Poe (Harry Melling), 
numa clara viagem até uma fase criativa mais sombria.
Augustus Landor (Bale), um detetive de renome 
mundial, deve descobrir o que aconteceu a um cadete 
da academia militar de West Point (Nova Iorque), que 
surgiu enforcado e depois teve o seu coração roubado. 
Estaremos perante um assassínio ritualístico? Será 
este um caso de bruxas e maldições, ou um crime mais 
“mundano”? Que segredos escondem os restantes 

cadetes daquela instituição? E as figuras mais 
notáveis?
Para resolver o enigma, Landor conta com a 
improvável ajuda de Poe, inspirado na figura histórica 
que todos conhecemos, mas, naturalmente, com muita 
liberdade ficcional à mistura. Entre a arte e a escuridão 
da realidade, vemos uma personagem atormentada, 
que termina a história com uma perspetiva mais negra 
do que aquela que teria inicialmente. Não obstante, 
e apesar do tal potencial da narrativa, o argumento 
e estrutura de «Os Olhos de Allan Poe» (2022) não 
atingem essas boas expetativas e, embora resulte no 
filme de nível médio, não é, certamente, memorável.
Como um truque de magia que se revela nas suas 
imperfeições, «Os Olhos de Allan Poe» (2022) não 
alcança o fator surpresa que ambiciona desde os 
primeiros minutos. Pelo menos com o impacto 
desejável. E, depois da mescla de acontecimentos que 
se sucedem rapidamente na reta final – com alguma 
falta de jeito de alguns intervenientes, diga-se –, as 
revelações finais são um bom epílogo, mas que não 
ajuda a salvar um filme desequilibrado. Há demasiados 
desníveis ao longo do caminho, e nem a interpretação 
bem conseguida da generalidade do elenco contorna 
esta dificuldade. “Great Scott", ainda não foi desta.
SARA QUELHAS
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«Barbarian» foi um dos sleeper hits de 2022 – em 
Portugal pode ser visto na Disney+. É um inteligente 
filme de terror que voa debaixo do radar e merece 
ser visto pelos amantes de emoções fortes. É um 
trabalho indie na forma como foi produzido e 
executado com parcos meios por Zach Cregger, 
que escreveu e realizou «Barbarian». Uma primeira 
longa-metragem que consideramos incrível. Os 
sentimentos de sobrevivência e o constante medo 
à flor da pele colam-nos à cadeira em viragens 
inesperadas na narrativa que vão tornando o filme 
ainda mais perturbador. A história envolve Tess 
(Georgina Campbell), uma jovem que aluga um 
Airbnb num subúrbio desolado de Detroit que, por 

erro, já tem uma pessoa (Bill Skarsgård) instalada. 
A estadia de ambos vai-se revelar um verdadeiro 
labirinto mortal. Um flashback caído do nada relata 
a origem do mal nesta casa isolada. E noutro golpe de 
rins surge a antagonista do filme e um idiota tóxico 
(Justin Long) que é o proprietário do imóvel que está 
mais preocupado em ser imbecil, facturar e salvar 
a pele do que ser herói. O abandono, a miséria, a 
disfuncionalidade das pessoas vai-se confrontar em 
grande estilo com a resiliência de uma mulher com o 
desejo de passar a ferro o destino. O nosso conselho: 
atirarem-se de cabeça a este filme, quanto menos 
souberem, mais surpreendente será esta viagem. 
JORGE PINTO

BARBARIAN

Disney+

TÍTULO ORIGINAL

Renegades

REALIZAÇÃO

Zach Cregger

ELENCO

Georgina Campbell  
Bill Skarsgård  
Justin Long
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«Good Night Oppy» é um documentário mágico 
da Amblin (a casa de Steven Spielberg) com a 
realização de Ryan White sobre um veículo de 
exploração da NASA a Marte, um rover intitulado 
Opportunity e apelidado de Oppy. Esta é uma 
história em que um robot ganha vida graças à 
realização e às pessoas que contam uma façanha 
única de um robot estabelecendo com este uma 
conexão humana. A aventura deste documentário 
arranca com a ideia de construir e agir em 
Marte para descobrir a possibilidade dos sinais 
da existência de água no planeta vermelho e o 
porquê do seu desaparecimento e as possibilidades 
de acontecer o mesmo na Terra. Observamos 

a construção de dois robots por uma 
equipa de engenheiros e cientistas de 
diferentes origens geográficas que se 
unem para transformar uma ideia numa 
realidade digna de um filme sci-fi (veja-
se a sequência do envio e da aterragem). 
A missão deveria durar 90 dias e no caso 
de Oppy durou 15 anos, um veículo que 
ganhou vida em Marte. As sequências 
digitais do robot e do planeta vermelho 
são de suster a respiração. «Good Night 
Oppy» é um triunfo técnico e humano 
(dentro e fora do filme). 
JORGE PINTO

GOOD NIGHT OPPY

Amazon Prime

TÍTULO ORIGINAL

Good Night Oppy

REALIZAÇÃO

Ryan White

DOCUMENTÁRIO
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«Pelosi in the House» é o novo documentário de 
Alexandra Pelosi sobre uma das figuras mais marcantes 
da história da política norte-americana. Alexandra 
Pelosi realizou inúmeros filmes e documentários para 
a HBO desde 2002. A obra é lançada num momento 
crepuscular da carreira da mãe, figura que filmou 
desde criança. A documentarista criou um filme que 
relata o impressionante percurso político da mãe e os 
momentos mais tumultuosos até chegar ao extremo de 
ser uma das mulheres mais odiadas nos Estados Unidos. 
A obra descreve as origens políticas e torna-se mais 
incisiva, a partir do momento histórico, quando Nancy 
se torna a primeira mulher nos E.U.A. a ocupar o cargo 
de Presidente do Congresso, em 2007. A sua primeira 
grande batalha foi pelo direito ao acesso aos cuidados 
de Saúde suportados pelo Estado com a passagem do 

chamado “Obamacare”. O espectador observa o poder de 
persuasão de Nancy nas diligências para apresentar os 
melhores argumentos a aliados e adversários. A entrada 
de Donald Trump como Presidente afigura-se como o 
início da resistência face a muitas mentiras e à política do 
absurdo e do ódio. Nancy é um osso duro de roer e não 
lhe descortinamos outra persona que não seja o animal 
político, outra das suas virtudes.  O clímax deste filme 
são os trágicos acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021, 
o assalto ao Capitólio pelos radicais de extrema direita 
e afins que apoiavam o Presidente Donald Trump e 
consideravam que a eleição do futuro Presidente Biden 
era uma fraude. Nancy foi uma das principais visadas 
pela fúria dos invasores. O documentário torna-se fulcral 
nessa ocasião como uma peça para memória futura. 
JORGE PINTO

PELOSI IN THE HOUSE

HBO Max

TÍTULO ORIGINAL

Pelosi in the House

REALIZAÇÃO

Alexandra Pelosi

DOCUMENTÁRIO
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O excelente documentário da Apple TV+, presta tributo 
a uma figura lendária: Sidney Poitier. Um homem 
que não se definia pela cor da sua pele, um pioneiro e 
revolucionário em Hollywood numa altura de grande 
convulsão e lutas culturais nos EUA nos anos 1960. A 
história de vida de Sidney Poitier é uma grande viagem 
das Bahamas para o mundo. Ele não sabia ler nem estava 
preparado para o racismo quando foi para a América com 
15 anos de idade. Subiu a pulso até conquistar o lugar 
entre as maiores figuras de entretenimento do mundo, 
quando um rosto negro não era um lugar comum no 
cinema ou na televisão nos EUA. Foi impondo o seu 
talento a partir dos anos 1950, especialmente com o 
seminal «Os Audaciosos», ao lado de Tony Curtis. Na 
década de 1960 chegou ao topo com filmes marcantes 
e o primeiro Oscar de Melhor Actor para um negro 

com «Os Lírios do Campo» (1963). Em 1967 ocorreu o 
“Verão de Sidney” onde a América ficou rendida a Poitier 
com «O Ódio Que Gerou o Amor» e os clássicos «No 
Calor da Noite» e «Adivinha Quem Vem Jantar», filmes 
que tinham um grande significado muito além da tela 
quando a América estava em plena combustão pela luta 
pelos direitos civis. Este documentário foca os principais 
momentos que definiram Sidney Poitier, visões relatadas 
pelo próprio e pela sua família, os amigos (especialmente, 
o melhor amigo, Harry Belafonte) e admiradores de 
renome. Estas intervenções são enriquecidas pelas 
memórias de uma mão cheia de grandes figuras do mundo 
do cinema e da música. As imagens de arquivo apresentam 
também uma visão da época como uma luta de afirmação 
num mundo desigual. «Sidney» é um retrato inspirador de 
um grande homem e um titã do ecrã. .  JORGE PINTO

SIDNEY

Apple Tv+

TÍTULO ORIGINAL

Sidney

REALIZAÇÃO

Reginald Hudlin

DOCUMENTÁRIO
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