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Um dia, enquanto me lamuriava por não poder viajar tanto como gostaria, um 

amigo olhou para mim e disse-me: “Já reparaste que existem tantas outras 

formas de viajar, mesmo sem comprares um lugar num avião ou num comboio?” 

Naquele momento, aquela frase soou-me a cliché e não parecia fazer sentido, 

nem tão pouco sossegou a minha alma inquieta. Precisei de algum tempo para 

entender as entrelinhas e perceber que qualquer tipo de arte é um bilhete de ida 

para uma outra parte do planeta, o combustível para o complexo e maravilhoso 

mundo da imaginação, ou a portagem para o imenso universo do coração de 

alguém. Não descurando todas as outras artes, o cinema continua a ser o meio de 

transporte mais sónico e a maior das escolas do poder da vida.

Este ano, apertemos, então, e mais uma vez, o cinto e preparemo-nos para o 

encerramento da grande viagem cinematográfica que terminará já no dia 12 de 

março. A cerimónia da atribuição dos Óscares “fecha” a grande época de prémios 

e todo o glamour irá invadir o Dolby Theatre em Hollywood, para a celebração 

da grande festa do cinema, onde estará, pela primeira vez, um filme português 

entre os principais nomeados. A corrida parece renhida nas linhas da frente dos 

prémios mais cobiçados, com muita expectativa na resolução para as categorias 

de Melhor Filme, Melhor Actor, Melhor Atriz, Melhor Realizador, mas, na verdade, 

quem sempre chega a bom porto somos nós, os que viajamos em primeira classe 

no comboio do público, senão vejamos: viajamos até Pandora para conhecer 

o mais bonito dos planetas, voltamos a sobrevoar os céus com o capitão 

Pete “Maverick” Mitchell mais de 30 anos depois, alucinamos com a família 

Wang numa lavandaria entre duas (ou mais) dimensões, recuamos no tempo 

para conhecer a vida do pequeno Sammy Fableman, que se tornará num dos 

melhores realizadores de sempre, perdemos a noção do tempo com a incrível 

e descompensada maestrina Tár, encantamo-nos com as paisagens verdejantes 

de uma ilha isolada ao longo da Irlanda enquanto analisamos os meandros da 

amizade verdadeira, olhamos para a primeira guerra mundial de uma nova e crua 

perspetiva, e vendemos gelo, feito numa casa no alto de uma montanha gelada, 

na aldeia para a qual nos atiramos, literalmente, de paraquedas. 

Neste comboio, que passa todos os anos, personagens carismáticas encontram-

se no bar, realizadores conversam na plataforma, as carruagens preparam os 

lugares à janela para as paisagens paradisíacas que se seguem, os chefes de 

estação encaminham as equipas de produção e técnicas, e até os distribuidores 

sobem a bordo, porque nesta viagem não fica ninguém de fora. Apertemos os 

cintos novamente. A viagem vai prosseguir e promete continuar a surpreender 

todos os que compraram bilhete, e mesmo que o comboio não saia da plataforma, 

já valeu a pena, porque a maior das viagens acontecerá sempre dentro de cada 

um de nós.
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ACCUSED

65

GREAT YARMOUTH: PROVISIONAL FIGURES

Adam Driver continua a desbravar no grande ecrã e assume-se como figura de proa no blockbuster 
«65».

«Accused» é uma adaptação televisiva plena de sucesso, a METROPOLIS revela a série e entrevista 
uma das figuras desta antologia.

Marco Martins conversou com a METROPOLIS sobre a sua arrojada obra «Great Yarmouth: 
Provisional Figures». 
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Os Sophia Estudante já vão 
no nono ano. Mais uma vez, 
esta competição organizada 
pela Academia de Cinema 
Portuguesa conseguiu 
mostrar a boa vitalidade 
do cinema estudantil. 
Mais de 103 curtas foram 

submetidas aos votantes da Academia naquele 
que é o maior evento de academias a nível de 
produção estudantil.

Nesse sentido, é óptimo perceber que as escolas 
estão com maior abertura em mostrar  os filmes 
dos diversos anos dos cursos e mestrados. 
Os filmes têm uma qualidade técnica notável 
e mostram uma segurança de estilo que em 
muitos casos tem uma fluência que é superior 
a muitas curtas profissionais. Em Albufeira vi 
filmes que escondem erros de primeira obra 
com criatividade e engenho. E foi bonito ver 
salas cheias, presença massiva dos cineastas do 
amanhã e o apoio visível dos cineastas.

Na ficção venceu «Encoberto», de Rodrigo 
Robello de Andrade – foi a primeira vitória da 
Escola Superior de Cinema e Teatro e trata-se de 

um heist-movie à portuguesa: um assalto a uma 
ourivesaria lisboeta por um grupo de homens 
onde se inclui um polícia infiltrado. Rebello 
de Andrade parece um veterano na direção de 
atores e Pedro Lacerda, Rafael Morais e João 
Pedro Mamede são insuperáveis.

Na secção experimental, ganhou um filme 
narrativo da Lusófona:  «Esqueci-me que Tinha 
Medo», de Diogo Bento, que deveria estar na 
ficção. Excelente curta sem diálogos que nos 
coloca na mente de um artista com medo de sair 
de casa e das cores. Um verdadeiro crowdpleaser 
também com momentos de animação.

Desta leva de filmes em contexto académico, 
importante aplaudir «O Abafador», de Silvana 
Torricela «Nervo Morto», de Margarida Fonseca, 
«Midgnight Glow», de Pedro Hasrouny e o conto 
queer de Rodrigo Pedras, «Cliché».

Os Sophia Estudante só pecam por não terem 
maior divulgação e mediatismo. Fica uma dica: 
porque não bater à porta a uma plataforma 
para a transmissão desta cerimónia? A Filmin 
ou uma HBO Max só teriam a ganhar com esta 
aliança...

VIVA O CINEMA ESTUDANTIL! OS 
SOPHIA ESTUDANTE ESTÃO BEM E 

RECOMENDAM-SE!

CINEMA PORTUGUÊS
RUI PEDRO TENDINHA
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Revisar o cinema significa 
rever “amigos imaginários”, 
ou seja, rever filmes que 
nos servem de norte, 
mesmo quando passamos 
um longo tempo sem 
encontra-los. «O Paciente», 
de Sérgio Rezende, é um 

deles. Instalado numa bifurcação entre o 
drama e o suspense, equilibrando-se nela pela 
montagem taquicárdica de Maria Rezende, a 
longa-metragem, que ganhou o subtítulo “O 
Caso Tancredo Neves”, transpira tensão no 
seu esforço de ir além do registro histórico e 
tirar o seu protagonista da dimensão mítica. 
Há menos interesse pelo estadista Tancredo, 
com os seus feitos simbólicos em prol da 
democracia, e mais apreço pelo Tancredo uma 
pessoa como qualquer um de nós, suscetível a 
dores abdominais, vómitos e desabafos do tipo: 
“eu não merecia isso”. O foco do argumento 
de Gustavo Lisztein – potencializado por 
uma carga emotiva ascendente – está menos 
na esfera político e mais no terreno das 
fraquezas, entre as quais, a vaidade, encarnada 
na apavonada figura de um dos médicos do 
presidente, o Dr. Pinotti, defendido de forma 
luminosa por Paulo Betti. À época da sua 
estreia, em 2018, foi muito falado sobre o 
caso real no qual a produção se baseia, e que 
permanece no imaginário sul-americano como 
um trauma histórico. 

Na tela, a “cirurgia” da desmitificação simbólica 

de Tancredo, facilitada pelo desempenho em 
estado de esplendor de Othon Bastos, é uma 
operação comum a quase todos os filmes de 
Sérgio Rezende, o que faz do diretor de «O 
Homem da Capa Preta» (1980) um realizador 
autoral. Só que a linha narrativa adotada pelo 
cineasta aqui, na fronteira do thriller, com 
a (bem-sucedida) acomodação de imagens 
documentais, transgride as suas próprias 
convenções, fugindo da cartilha biográfica 
e indo para o terreno do conto moral. «O 
Paciente» é um filme sobre a arte de resistir e os 
limites físicos que a vida (essa danada) impõe 
aos verbos de ação. Esse conto, narrado com o 
desespero de quem se vê diante de uma morte 
anunciada, tira o melhor de Sérgio e também 
do fotógrafo Nonato Estrela, dono de uma 
das mais sólidas (porém menos reconhecidas) 
linhas evolutivas do audiovisual brasileiro na 
depuração da imagem. Parceiro de Glauber 
Rocha (em «Di Cavalcanti») e David Neves (em 
«Muito prazer»), Nonato tira o visual do filme 
do leito mais ordinário do storytelling rasteiro 
e aposta numa aeróbica de closes e planos 
sem cortes, o que amplia a claustrofobia da 
trama. A sua câmara é generosa com a dor de 
D. Risoleta Neves, que devolve ao grande ecrã 
todo o brilho que Esther Goés desperdiçou no 
passado, em «Stelinha» (1990), e que ficou na 
saudade. Igualmente tocante é a composição de 
Antonio Britto feita por Emilio Dantas. Sérgio 
Rezende talvez tenha chegado ao melhor de si, 
e levou todo o elenco e a equipa com ele até à 
excelência.  

FILMES QUE SÃO PRA SEMPRE 
CASO 1

CINEMA BRASILEIRO
RODRIGO FONSECA
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Foi uma questão de tempo 
até ficar conhecida pelo meu 
lado geek quando cheguei ao 
meu trabalho, onde estou há 
vários anos. Quando o tema de 
conversa faltava, era comum 
perguntarem-me “o que é que 
recomendas agora ver?”.

Quem vê muitas séries, os ditos “seriólicos”, encara 
essa pergunta como o desafio para uma longa 
análise, que, por vezes, ocupa pausas inteiras e 
ainda termina com um “depois envio-te a lista”. 
Para simplificar o nosso trabalho “seriólico” – tão 
exigente e frequentemente subvalorizado – preparei 
uma lista com os 10 mandamentos.

1. Não terás mais do que duas ou três recomendações de 
cada vez. Listas muito extensas de séries levam a que 
as pessoas percam a vontade ver qualquer uma delas. 
As sugestões devem ser diretas e assertivas.
2. Não julgarás o próximo pelos seus gostos de séries. 
Embora a tentação possa ser grande, a verdade é que 
criticar preferências alheias é meio caminho para 
as nossas dicas não serem valorizadas. Se quiseres 
melhorar as escolhas de alguém, fá-lo de forma 
subtil.
3. Não forçarás conversas sobre séries ou filmes. O ideal 
é que a conversa seja iniciada por colegas, de forma a 
não maçar a nossa companhia com o tema. A inserir 
o tema numa conversa a decorrer, o ato deve parecer 
acidental.
4. Não pressionarás o colega a quem recomendaste. 
Apesar de a curiosidade por vezes ser elevada, 
devemos aguardar que nos deem feedback sobre as 

nossas sugestões. Se perguntarmos insistentemente, 
a pessoa desistirá, provavelmente, de ver a série.
5. Não “spoilarás” quem está a ver uma série que já 
viste. Salvo pedido expresso da pessoa com quem 
conversamos, não revelar acontecimentos marcantes 
da série sem perceber em que fase está a pessoa. Já se 
estragaram muitas relações assim. 
6. Não castigarás quem te “spoila”. O contrário 
pode também acontecer, mas devemos mostrar 
desportivismo. Isto dá um free pass, naturalmente, 
para não cumprir o 5.º mandamento à primeira 
oportunidade.
7. Não criticarás os atores favoritos dos teus colegas. 
Mais uma vez, os gostos são subjetivos e, mesmo que 
péssimos, todos têm direito a eles. Aproveitem para 
algo do género “sabes com quem é que ele já fez um 
filme?” e pode ser o segredo para uma recomendação 
bem-sucedida.
8. Honrarás a sugestão do colega, mesmo que não gostes. 
A partilha sobre séries deve ser algo mútuo, pelo 
que devemos mostrar capacidade e vontade de ouvir 
os outros. Mesmo que nem se chegue a apontar a 
sugestão no Series Guide ou no Trakt. Quem vê muitas 
séries está sempre ocupado a assistir a alguma coisa, 
ninguém está à espera que vejas mesmo.
9. Não autoelogiarás o teu dom de recomendar séries. 
Sabemos que se trata de um dom que não está 
acessível a todos, mas não devemos mencionar isso. O 
título não é algo que se reclama, mas que se conquista.
10. Não cumpriras nenhum dos outros nove mandamentos. 
Uma das caraterísticas dos “seriólicos” é que, quando 
começam a falar de séries, não conseguem parar. Por 
isso, todas as linhas anteriores estão condenadas à 
partida.

OS 10 MANDAMENTOS DE UM 
SERIÓLICO NO TRABALHO

TELEVISÃO
SARA QUELHAS
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chandising, Parque Jurássico des-
pertou o interesse pelas criaturas 
que habitavam a Terra há milhões 
de anos, ganhando força na cul-
tura popular. E até uma das séries 
mais famosas de sempre, «Friends», 
tinha um paleontólogo como pro-
tagonista, Ross Geller, interpretado 
por David Schwimmer.
Falamos, por isso, de um universo 
com provas dadas e que volta, ag-
ora, a ganhar palco, na obra «65». 

Em 1993, chegava às salas de cine-
ma «Parque Jurássico», pelas mãos 
de Steven Spielberg, que cimen-
tava, ainda mais, a sua reputação 
como um dos realizadores mais rel-
evantes de Hollywood. A obra foi 
um enorme sucesso, que se esten-
deu por várias sequelas, sendo que 
o mais recente filme, «Mundo Ju-
rássico: Domínio», teve estreia em 
2022. Além do êxito nas bilheteiras 
e de incontáveis produtos de mer-

O REGRESSO DOS DINOSSAUROS
HISTÓRIA

Após um acidente catastrófico, 
o piloto Mills (Adam Driver) 
descobre que está preso na 
Terra… há 65 milhões de anos. 
Agora, a sua missão é proteger a 
única sobrevivente, Koa (Ariana 
Greenblatt), enquanto também 
tenta sobreviver. Mas os dois 
não estão sozinhos no planeta 
e terão de enfrentar uma dura 
batalha com umas criaturas pré-
históricas imprevisíveis e muito 
perigosas.

65
Os dinossauros estão de volta ao 
Cinema, num filme intimista, mas 
que promete muito suspense e 
ação. O herói de serviço é Adam 
Driver, que divide a cena com a 
jovem Ariana Greenblatt, numa 
obra realizada por Scott Beck 
e Bryan Woods, argumentistas 
de «Um Lugar Silencioso». 
Conheça, neste especial da 
METROPOLIS, mais detalhes 
sobre «65». 

TATIANA HENRIQUES
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Neste caso, os dinossauros voltam, 
claro está, a ser reis e senhores da 
narrativa, numa obra bem mais 
contida, em termos de persona-
gens, do que é habitual. Na história, 
conhecemos um piloto que, após 
um acidente, descobre que os úni-
cos sobreviventes são ele próprio e 
outra tripulante, uma jovem ado-
lescente. E apenas poderão contar 
um com o outro para enfrentar os 
temíveis dinossauros, já que aca-

baram por viajar no tempo e ater-
rar, justamente, na Terra, mas há 
65 milhões de anos. “As cenas são 
intensas e aterradoras. A tensão 
constrói-se dolorosamente, excru-
ciantemente. É compensada nestes 
momentos gloriosos, com a pura 
alegria emocional da ligação que 
estas personagens criam umas com 
as outras. É uma jornada divertida, 
uma montanha-russa”, assinala a 
produtora Deborah Liebling.
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para sugerir o que está lá fora. 
Só no momento certo é que va-
mos surpreender o público”. 

Os cineastas têm, em «65», o seu 
primeiro grande desafio na real-
ização, mas Woods garante que 
““para nós, escrever e realizar 
é a mesma coisa - é tudo a nar-
ração de uma história”. Quanto 
às assustadoras criaturas gi-
gantes, Beck diz que “os jovens 
de 12 anos de idade em nós sem-
pre quiseram escrever um filme 
de dinossauros”. Para melhor 
contar a história, com muita 
ação e suspense pelo meio, os 
cineastas muniram-se de vári-
as armas do Cinema, como ex-

Scott Beck e Bryan Woods dest-
acaram-se após ter escrito o ar-
gumento de «Um Lugar Silenci-
oso» (2018), um filme de terror 
de grande sucesso, realizado por 
John Krasinski, que também 
co-assina o argumento. A obra, 
protagonizada por Krasinski e 
Emily Blunt, aborda a história 
de um mundo pós-apocalíptico, 
em que uma família tenta so-
breviver ao ataque de monstros 
ultra-sensíveis ao som. O sus-
pense tem, por isso, um grande 
papel na obra e a tónica será 
mantida em «65», como explica 
a produtora Deborah Liebling: 
“É uma forma diferente de con-
tar histórias do que a que cos-

tumamos ter no grande ecrã. O 
diálogo é muito limitado. Há, 
essencialmente, dois atores no 
filme. E, no entanto, é um filme 
muito, muito tenso, com tanta 
coisa a acontecer”.

Scott Beck realça que os cineas-
tas pretenderam “focar no que 
não se vê”, algo “crucial em «Um 
Lugar Silencioso», tal como em 
filmes como «Tubarão» (1975). 
Todo o filme foi construído de 
acordo com a ideia de que ex-
iste algo perigoso e misterioso 
neste ambiente com o qual Mills 
e Koa terão de se envolver. Es-
tamos a usar o design de som, a 
câmara e o design de produção 

O SUSPENSE EM «65»
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A MAGIA DO CINEMA

Os realizadores revelaram que es-
creveram o argumento de «Um 
Lugar Silencioso» porque estavam 
cansados do facto de que “os únic-
os filmes que estavam a ser feitos 
eram sequelas, franchises e filmes 
de banda-desenhada”. Contudo, 
devido ao grande sucesso do filme 
de terror, o estúdio também decidiu 
dar início a uma saga. “Escrevemos 
«65» na sequência disso. É um filme 
no qual temos andado a pensar há 
muitos anos”, explica Beck. Sobre a 
nova obra, o cineasta diz que é uma 
combinação de várias coisas, como 
“terror, suspense, ação e aventura”, 
além de “personagens que o es-
pectador vai adorar”. “As histórias 
de que gostamos são sempre cine-

matográficas”, assinala Woods. “É 
sobre a experiência do que um filme 
traz - o visual, os desempenhos in-
terpretativos, a música, o casamen-
to de todas estas diferentes capaci-
dades”.

Scott Beck e Bryan Woods assinam 
argumento e realização de «65», 
sendo também produtores, junta-
mente com Sam Raimi, Deborah 
Liebling e Zainab Azizi. Raimi é 
um realizador com provas dadas no 
âmbito na cinematografia de terror, 
como «A Noite dos Mortos-Vivos» 
(1981) e «O Exército das Trevas» 
(1992), mas também nos filmes de 
super-heróis, tendo sido o realiza-
dor de «Homem-Aranha» (2002) e 

plica Woods: “Estamos muito 
inspirados pelo cinema mudo 
e apoiamo-nos nesses princí-
pios básicos do cinema, utili-
zando ferramentas minimal-
istas para contar uma história 
na escala mais épica possível”. 
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respetivas sequelas. Mais recente-
mente, juntou os dois géneros, em 
«Doutor Estranho no Multiverso 
da Loucura» (2022), levando, pela 
primeira vez, e com sucesso, uma 
ambiência mais assustadora ao Uni-
verso Cinematográfico Marvel. So-
bre «65», Raimi diz que o que o cat-
ivou foi “o núcleo do filme, a relação 
tipo pai-filha entre Mills e Koa. 
Koa é uma jovem ousada e inteli-
gente que desafia Mills. Juntos, os 
dois protegem-se e lutam um pelo 
outro. Embora, inicialmente, Mills 
salve Koa, é, na verdade, ela que o 
salva. É uma história muito bonita”. 

Danny Elfman assina a banda-so-
nora, sendo um nome já reputa-
do na composição para Cinema e 

conta com quatro nomeações aos 
Óscares, por «O Bom Rebelde» 
(1997), «MIB - Homens de Negro» 
(1997), «O Grande Peixe» (2003) e 
«Milk» (2008). É um colaborador 
frequente de Tim Burton, realiza-
dor conhecido pela criação de uni-
versos excêntricos, irreverentes e 
com algum suspense. Elfman foi 
também responsável pela ban-
da-sonora da série «Wednesday», 
um dos últimos sucessos recentes 
da Netflix.
A rodagem de «65» teve lugar nas 
florestas de Oregon, incluindo 
em Golden Falls, criando a opor-
tunidade para retratar belas pais-
agens, aproveitadas pelo Diretor 
de Fotografia, Salvatore Totino, 
conhecido pelo seu trabalho em 

«Evereste» (2015). “Há algumas 
cenas incríveis. Algumas das filma-
gens eram complicadas de fazer e 
estávamos em locais que não são 
fáceis de trabalhar, pelo que foi um 
desafio tentar trazer Technocranes 
para a floresta ou para o pântano, 
descobrir como íamos iluminar 
uma vasta área à noite de uma 
forma que a fizesse parecer inter-
essante, mas também assustado-
ra e desconhecida. Criámos uma 
abordagem muito boa e temos de 
contar uma história de uma forma 
muito visual - algo que nem sem-
pre é possível”, salienta Totino. O 
desenho dos dinossauros, tão im-
portante neste filme, esteve a car-
go de Neville Page, que já colaborou 
nas sagas Avatar, Star Trek e Tron. E
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Um filme com poucos atores e 
diálogo reduzido precisa de um 
protagonista robusto e que con-
siga ser motivo suficiente para 
preencher, de forma entusiasta, 
a narrativa. Pois bem, no caso de 
«65», a árdua tarefa foi entreg-
ue a Adam Driver, que tem dado 
provas, nos últimos anos, da sua 
competência em vários géneros e 
registos. A sua carreira começou 
num episódio de «The Unusuals», 
em 2009, e seria também na tel-
evisão que daria o salto no seu 
percurso, com a participação na 
série «Girls» (2012), que lhe ren-
deu três nomeações aos Emmy. 
Aliás, foi também este desem-
penho que impressionou os real-
izadores de «65» e que os levou a 

querer o ator para protagonista. 
O ator norte-americano tem tril-
hado um caminho ascendente no 
cinema, destacando-se em filmes 
como «Enquanto Somos Jovens» 
(2014), «Paterson» (2016), «Silên-
cio» (2016), «Annette» (2021) ou 
«Casa Gucci» (2021). Conta com 
duas nomeações aos Óscares, por 
«BlacKkKlansman: O Infiltrado» 
(2018) e «Marriage Story» (2019). 
Fez parte dos Marines durante 
dois anos e colocou à prova a sua 
versatilidade em filmes de ação na 
saga Star Wars, onde deu vida a 
um dos protagonistas, Kylo Ren. 
“Desde Star Wars aos filmes de 
Jim Jarmusch, tudo o que ele traz 
ao cinema é estratificado. É tão di-
vertido ver quando a câmara con-

ADAM DRIVER

segue captar essas camadas”, as-
sinala Scott Beck. Os cineastas de 
«65» até chegaram a estar envolv-
idos com a saga de Star Wars, mas 
recusaram porque queriam criar 
histórias originais. Assim, este 
filme marca o momento em que, fi-
nalmente, colaboram com Driver. 

“Ele tem muitas ideias sobre o 
personagem. Desafiou-nos a pen-
sar nas cenas do ponto de vista 
de cada uma das personagens 
e a filtrar as cenas através des-
sas lentes”, revela Woods. O ator 
destaca a complexidade de Mills, 
que vive uma batalha a nível físi-
co, mas também interior: “Todas 
as escalas de produção de filmes 
interessam-me e nenhuma ex-
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periência de produção de filmes 
é igual. Esta obra pareceu-me, 
particularmente, algo único e 
grande, porque tem dinossauros 
e, por isso, a escala era grande, 
mas tinha espaço para persona-
gens atenciosos e grandes temas 
gerais, ao mesmo tempo que era 
extremamente divertido. É espe-
cial fazer parte de algo que faz as 
famílias irem juntas ver o mesmo 
filme numa sala de cinema”.

Koa, a única sobrevivente e com-
panhia de Mills, é interpretada por 
Ariana Greenblatt, que, embora 
seja jovem, já participou em dif-
erentes produções, com estreia no 
Cinema em «Mães à Solta 2» (2017). 
Seguiu-se a presença em «Ao Ritmo 
de Washington Heights» (2021), 
mas também em «Vingadores: 
Guerra do Infinito» (2018), em que 
deu vida à versão mais jovem de 
Gamora. Além de «65», Greenblatt 

faz também do elenco do muito 
antecipado «Barbie» e de «Border-
lands», realizado por Eli Roth e 
protagonizado por Cate Blanchett, 
Kevin Hart e Jamie Lee Curtis. 

Sobre a sua personagem em «65», 
Ariana Greenblatt diz que “Koa é 
uma rapariga doce, inocente, cora-
josa e curiosa. Cresce muito du-
rante o filme. Começa assustada e 
selvagem e, no final, encontra a sua 

ARIANA GREENBLATT
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coragem”. A atriz confessa que fi-
cou um pouco apreensiva, já que se 
trata do seu maior papel até à data 
e em que divide a cena apenas com 
outro ator: “Estava muito nervo-
sa por entrar neste projeto. Senti 
muita pressão porque ele é incrível 
- e éramos só nós os dois. O Adam 
é muito talentoso e inspirador. Re-
speito-o muito e ao seu trabalho”. 

Para aliviar a tensão, Greenblatt 

tentou preparar-se o mais possív-
el para o desafio: “Assegurei-me 
de que estava preparada todos os 
dias e integrada na minha person-
agem. Mas também disse a mim 
mesma que conseguia fazer isto. 
Não importa quão jovem sejas, 
de onde és, podes fazer tudo aq-
uilo a que te propuseste realizar. 
Como jovem atriz latina, era im-
portante para mim aproveitar ao 
máximo este papel incrível e esta 

oportunidade - para mim e para 
outras raparigas latinas”. «65» até 
lhe deu a oportunidade para ex-
plorar alguma ação no set: “Adorei 
fazer as minhas próprias acroba-
cias”, revela. “Mas, claro, muita 
coisa é preparada. Tive os mel-
hores coordenadores de acroba-
cias que me ensinaram a fazer as 
coisas em segurança e também me 
deixaram entrar nos truques do 
ofício, o que foi muito porreiro”. 
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«Great Yarmouth: Provisional 
Figures» é o retorno muito 
inspirado do realizador de «Alice» 
(2005), «São Jorge» (2016) e «Sara» 
(2018). O filme conta com dois dos 
melhores interpretes da produção 
nacional, Nuno Lopes e Beatriz 
Batarda e não faltam 
outros bons 
apontamentos, 
veja-se Romeu 
Runa, Rita 
Cabaço, Kris 
Hitchen e 
mesmo o actor 
não profissional Robert Elliot. 

«Great Yarmouth: Provisional 
Figures» é visualmente arrojado e 
totalmente explicito no seu relato 
sobre a emigração e o trabalho 

«Great Yarmouth: Provisional 
Figures» marca o regresso de 
Marco Martins aos cinemas. 

JORGE PINTO

temporário nas fábricas locais de 
uma decadente estância balnear 
britânica. É uma história que 
combina os relatos verídicos com 
a criatividade de um argumento 
assinado por Marco Martins e 
Ricardo Adolfo. O trabalho de 

produção na direção de 
fotografia, arte e som 

são únicos e estão 
mundo à parte. 
«Great Yarmouth: 
Provisional 

Figures» vale por 
toda a sua orgânica, é 

um grande momento de cinema.

A METROPOLIS teve o prazer de 
entrevistar o realizador Marco 
Martins que teve uma amável 
e pormenorizada conversa com 

"era o que 
eu andava à pro-
cura, eram aquelas 

pessoas"

GREAT YARMOUTH: PROVISIONAL FIGURES 
 

MARCO MARTINS
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a nossa revista sobre «Great 
Yarmouth: Provisional Figures», 
uma espécie de behind the scenes 
do filme. Uma entrevista ritmada 
e entusiasmante especialmente 
quando amamos assim um filme 
com uma mensagem tão forte e 
actual. 

Quando entrevisto um actor 
ou cineasta pela primeira vez 
começo sempre as entrevistas 
com a mesma questão, quando 
é que surgiu o primeiro apelo 
para abraçar o cinema?
Marco Martins: Sou daquelas 
pessoas com muita sorte porque 
com 10 anos ou 11 anos já achava 
que queria ser realizador. O 
momento decisivo, digamos 
assim, foi a minha mãe ter 

comprado a primeira handycam 
que tivemos em casa. E deu-
me para as mãos, como fosse 
um brinquedo. Ensinou-me a 
trabalhar com a câmara e tudo 
começou muito como um jogo. 
Quase como um prazer plástico. 
Como qualquer criança estava 
a fazer desenhos numa folha e 
subitamente comecei a filmar. 
O que é engraçado é que havia 
logo desde o início um desejo de 
ficção em aquilo que eu filmava. 
Se calhar é uma história comum 
porque, por exemplo, vi em «Os 
Fabelmans» isso mesmo que eu 
andava a fazer, há muitas coisas 
coincidentes. Aquela aspecto que 
não tens amigos para encenar, 
então encenas num quarto onde 
temos todos os materiais, era 

uma obsessão. Só não sabia, 
naquela altura, que era uma 
profissão ou que podia ser um 
realizador de profissão. Foi um 
bocado a minha entrada no 
cinema. 

Algum filme que o tenha 
levado a dar esse passo para 
ser realizador?
Marco Martins: É uma resposta 
mais complexa, os meus pais 
também estavam relacionados 
com uma geração de pais que 
levavam muito os filhos ao 
cinema. Hoje em dia já não 
é muito assim. Nós íamos ao 
cinema normalmente ao fim de 
semana com as minhas irmãs 
ou só com o meu pai. A minha 
mãe era professora na Faculdade 
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de Letras e durante a semana 
havia um dia em que ela vinha-
me buscar à escola. Acho que 
era à quarta-feira. E íamos os 
dois ao cinema e era uma coisa 
que eu adorava apesar de serem 
normalmente filmes de arte e 
ensaio, era uma coisa que eu na 
altura não me relacionava tanto. 

E depois, obviamente, sou da 
geração dos clubes de vídeo. 
Acho que os clubes de vídeo 
tinham uma coisa incrível que 
era ser obrigatório escolhermos 
os filmes das prateleiras que não 
tinham nenhuma hierarquia 
sobre o que era o cinema popular 
do cinema de arte e ensaio. De 
repente, estavas a ver o «O Ovo 
da Serpente» [1977] do Bergman 
ou coisas que eram esquisitas 
para a actualidade ou não sabias 

o que era. Ou um Pasolini ou 
um filme do Carpenter. Havia 
uma variedade de coisas de uma 
forma livre e desconexa. Para 
mim foi muito formativo o não 
hierarquizar os filmes e esse 
confronto com as imagens que 
às vezes não percebia ou não 
entendia mas que causavam 
estranheza. Tudo começou a fazer 
sentido quando, um bocadinho 
mais velho, fui ver o «Veludo 
Azul» [1986], foi o primeiro filme 
que eu descobri e compreendi 
todo o potencial que o cinema 
tinha enquanto mídia e algo 
que era único, o seu lado mais 
psicológico.

Como foi a génese de «Great 
Yarmouth: Provisional 
Figures»?
Marco Martins: A ideia para o 

filme começa a germinar em 2016. 
Na altura, tinha acabado o «São 
Jorge» [2016] e estava à procura 
de um novo filme para fazer e não 
tinha nenhum guião. E convidado 
por um amigo produtor, o Renzo 
Barsotti, para visitar a cidade 
de Great Yarmouth a convite da 
associação de teatro Sea Change. 
A associação conhecia o meu 
trabalho de teatro e queriam 
que fosse a Great Yarmouth e 
eventualmente pudesse trabalhar 
com eles e encenar uma peça. 
Portanto fui e imediatamente 
pareceu-me que seria o filme ideal 
para fazer a seguir ao «São Jorge». 
No fundo era o que eu andava à 
procura, eram aquelas pessoas 
que estavam naquele local. Eram 
as pessoas que tinham fugido 
dos anos da troika aliada aquela 
desolação daquelas fábricas. Era 

NUNO LOPES
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onde queria trabalhar. Comecei a 
trabalhar com uma peça de teatro 
que depois haveria de estrear 
em 2018 só com trabalhadores 
da fábrica e habitantes de Great 
Yarmouth. A peça teve uma 
carreira internacional e foi 
apresentada em alguns locais em 
Inglaterra. 

Como foi o processo de 
pesquisa para a construção do 
argumento do filme?
Marco Martins: A meio do 
processo de construção da peça - 
os meus processos de construção 
costumam demorar cerca de 
seis meses - comecei a perceber 
que queria mesmo fazer um 
filme. Comecei também a levar 
para lá os atores [do filme], não 
para participarem na peça mas 
para trabalharem com os não 
atores que integravam a peça 

teatral, para irem começando 
a aperceberem-se da realidade 
de Great Yarmouth. E nesse 
processo com o Romeo Runa, 
eu comecei a construir a 
personagem do Raul. O próprio 
Nuno Lopes e a Beatriz [Batarda]. 
Ela um pouco à distância porque 
na altura estava com outro 
projeto e não conseguia ir a 
Great Yarmouth mas deu para 
fazer sentir essa transição. E 
comecei a escrever inspirado nos 
relatos daquelas pessoas, dos 
trabalhadores, a peça nasce disso 
e depois o filme. 

Como foi a colaboração com 
o co-argumentista Ricardo 
Adolfo? 
Marco Martins: Posteriormente 
começou-se a impor aquilo 
que eu não podia ver. Por 
exemplo, nunca consegui entrar 

na fábrica que na verdade se 
chama Bernard Matthews, 
nunca andei nos autocarros [que 
transportam os trabalhadores/
personagens para a fábrica] mas 
era algo que conseguia criar 
através dos relatos deles. E ia 
para as paragens do autocarro 
e ia para a porta da fábrica. 
Não era permitida a entrada na 
fábrica mas era para ter acesso 
aos relatos e foi assim que eu 
fui construindo o argumento. 
E com o Ricardo Adolfo [co-
argumentista], a uma dada 
altura, começámos a colaborar 
numa fase mais adiantada do 
guião em que já existia esta 
ideia desta personagem central 
da mãe dos portugueses que era 
inspirada numa [real] mãe dos 
portugueses que havia em Great 
Yarmouth que era uma passadora 
de informações.

ROMEU RUNA
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A “mãe dos portugueses” é 
um desempenho magnifico 
da primeira-dama do cinema 
português, a Beatriz Batarda, 
no papel de Tânia.
Marco Martins: Além de 
sermos amigos de infância e nos 
conhecermos há muitos anos, 
trabalhamos há muitos anos 
juntos mas nunca tinha escrito 
um papel para uma protagonista 
feminina. E houve uma altura 
em que isso se impôs, ou seja, 
tenho que escrever um papel para 
a Beatriz. E neste filme quando 
os imigrantes começaram a 
falar desta figura também dos 
portugueses eu comecei a escrever 
para ela. Para mim, num filme 
como este, isso começou com o 
trabalho no terreno. Ou seja, levar 

os atores para lá e colocá-los em 
contacto com aquele ambiente, 
com aquele dia a dia. Por exemplo, 
a Beatriz trabalhou numa fábrica 
de perus, a fazer o que aquelas 
pessoas fazem no filme, trabalhou 
numa arcade da marginal de Great 
Yarmouth e trabalhou num bar. 

Na verdade, eu estou a dizer estes 
lugares todos, mas eu acho que 
houve dois sítios em particular 
que foram determinantes para 
a criação da personagem. Foi 
a experiência na fábrica e a 
experiência a trabalhar num bar. 
Num bar de Great Yarmouth, num 
bar inglês, com as pessoas muito 
alcoolizadas, com um machismo 
muito presente e por vezes com 
um grande deserto emocional. 

Acho que esses dois momentos 
foram fundamentais.

No fundo, a criar estes vários 
sítios para depois, quando nós 
passamos para a discussão da 
personagem ou para leituras do 
real, o ator já está em posse de 
outro tipo de informação. E o 
corpo, o cansaço, o contacto com 
as outras pessoas vai definindo 
a personagem, vai construindo a 
personagem.

Por isso sou muito positivo nas 
horas em que os atores tiveram 
que passar nessas pesquisas, 
vamos chamar de pesquisa, mas é 
quase uma apropriação. É também 
uma forma de desresponsabilizar 
o ator em relação a todos os 
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aspectos políticos do filme e o 
que eles representam. Porque 
há esta ideia de que o ator 
representa um trabalhador de 
Great Yarmouth que teve aquele 
passado, que passou por aquelas 
coisas. E, portanto, obviamente 
que há uma parte criativa, mas 
essa criatividade advém de uma 
experiência no terreno. Tudo 
isto começa muito antes, ou seja, 
começa seis meses antes e depois 
a uma dada altura começamos 
a trabalhar sobre a nossa 
criatividade. Conheço muito bem 
a Beatriz e obviamente tínhamos 
tido a experiência do «Sara» [2018] 
que também já tinha sido muito 
gratificante para mim e, portanto, 
este processo parecia mais vivo. 
E acho que a Beatriz tem muito 

daquela mulher e que com a 
exceção do «Noite Escura» [2004] 
do João Canijo, ela não faz muitas 
vezes aquele tipo de personagem.

Os cenários deste filme têm 
vida própria?
Marco Martins: Por vezes vou 
fazendo uma recolha de imagens. 
Por exemplo, nos hotéis. Os 
quartos dos imigrantes tinham 
algumas daquelas características 
mas eu não podia filmar nesses 
locais. Basicamente eu com o 
meu diretor de arte, o Wayne Dos 
Santos, com o qual trabalho há 
muitos anos, começámos a fazer 
essa recolha para a construção 
daqueles locais. É uma recriação 
do hotel e tinha algumas daquelas 
características, por exemplo, do 

papel de parede. Nós trabalhamos 
a nível da cor ou a nível da patina, 
em certo sítios. 

Em relação às casas, e isso também 
é um trabalho, obviamente, mas 
é só uma escolha entre as casas 
degradadas e abandonadas que 
existiam naquele local. Mas 
o trabalho do Wayne é muito 
importante nos meus filmes. 
Mais recentemente ele fez o «São 
Jorge», fez o «Sara» e agora este 
filme. É um profundo trabalho 
de personagem, de psicologia da 
personagem. 

Ninguém fica indiferente 
perante o trabalho de direção 
de fotografia do João Ribeiro?
Marco Martins: Houve algo novo 

BEATRIZ BATARDA
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neste filme, todos os meus outros 
filmes foram feitos com o Carlos 
Lopes [director de fotografia] 
e este foi o meu primeiro filme 
com o João Ribeiro. Gostei muito 
de trabalhar com o João. Nunca 
tínhamos trabalhado juntos. 
Mas conhecia o trabalho dele. Ele 
também conhecia o meu trabalho. 
Isso é um aspecto fundamental. 
Porque a construção da imagem 
é muito importante para mim, 
sou bastante exaustivo na recolha 
de referências. Esse trabalho 
foi acompanhado pelo João. Ele 
também é muito exaustivo no 
desenho da luz, no pensamento 
da luz. Nós imaginamos sempre 
como um túnel aquela imagem do 
corredor. Para nós era semelhante 
a um túnel ou uma espiral. Todo 
o desenho de luz, de cada plano, 
de cada momento tinha isso como 

referência. Partíamos do túnel 
e da espiral e, portanto, além 
obviamente da sujidade, dos sítios, 
da degradação, da obscuridade. 
Mas eram esses dois elementos 
que estavam sempre presentes na 
composição e trabalhámos durante 
muito tempo em Great Yarmouth, 
nos locais, com o diretor de arte na 
construção deste filme

Há um personagem enigmático 
no principio e no final do 
filme, o Bob é uma espécie 
de contraponto da natureza 
face à intensidade humana da 
história. 
Marco Martins: O actor chama-
se Bob Elliot. Ele foi o único dos 
nove actores da peça que transitou 
para o filme. O personagem é uma 
mistura entre o filme e ele próprio. 
O Bob Elliot é mesmo tudo o que 

ele diz no filme, não o que ele faz, 
ele não mata pessoas. [risos] Ele 
era um antigo guarda florestal e 
fazia visitas guiadas com pessoas 
em barcos para verem os pássaros 
nos pântanos. E essa personagem 
existia na peça, é também uma 
parte da vida dele. Ele hoje 
trabalha mais como jardineiro. 
Sempre em contacto com a 
natureza. Naqueles tempos em 
que estava na construção da peça 
e mesmo na construção do filme 
ele foi muitas vezes a personagem 
que mais me apaixonou naquele 
lugar. Ao mesmo tempo fascinava-
me esta ideia de ao lado daquelas 
fábricas de morte e daquelas luzes 
fluorescentes haver um senhor que 
era um guarda florestal.

O filme aborda uma temática 
cada vez mais pertinente e 
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BEATRIZ BATARDA E KRIS HITCHEN

assunto do dia com o trabalho 
dos imigrantes…
Marco Martins: Sim, acho que 
o mercado de trabalho está se 
tornar cada vez mais selvagem. 
Nós temos uma economia, 
estamos a lidar com isto 
diariamente. A economia cresce, 
mas as condições das pessoas são 
cada vez piores. E cada vez há 
mais dificuldade em sobreviver. 
Essas alterações são causadas 
por um mercado livre e aberto 
em que existe trabalho mas não 
existe emprego. Esta diferença 
entre o trabalho e o emprego 
em que se contrata. Porque 
também é interessante dizer 
que os portugueses vão fazer 
este trabalho do geocontrato 
em condições terríveis para a 
Inglaterra e depois, por exemplo, 
entro numa fábrica de perus em 

Portugal e está cheia de pessoas 
vindas da Ásia.

É um terrível fosso que se abre 
ainda mais e que já não tem nada 
a ver com a revolução industrial, 
é quase uma revolução selvagem 
E com um sedentarismo cada 
vez maior também das grandes 
cidades europeias das classes 
médias, a classe média baixa 
que é cada vez mais sedentária. 
O trabalho é feito sempre por 
outras pessoas. Nós hoje em dia 
passamos mais tempo sentados 
do que a dormir. Há cada vez 
mais uma distanciação entre 
tudo o que é o trabalho laboral, 
que parece que não tem qualquer 
valor, que parece que pode ser 
feito por qualquer pessoa. De 
certa forma, são as formas 
modernas de escravidão. O facto 

de nós pagarmos àquelas pessoas 
para executarem aquele trabalho 
parece que nos desculpa, e nos e 
iliba de todos os outros direitos 
que elas deveriam ter.

Como tem sido a receptividade 
internacional ao filme?
Marco Martins: O filme ainda 
não foi mostrado em Inglaterra, 
vai ter agora [Março, 2023] a 
estreia no Festival de Cinema 
de Glasgow. A receptividade 
internacional tem sido muito 
boa. Obviamente é um filme 
muito duro, mas também fala 
de algo que nos é próximo, 
mas ao mesmo tempo distante. 
E como é uma realidade 
muito desconhecida, há um 
certo fascínio sobre o filme e 
obviamente também sobre a 
personagem da Beatriz.
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Num momento histórico do 
cinema de animação nacional, com 
a nomeação ao Óscar de melhor 
curta do filme «Ice Merchants», 
de João Gonzalez, a 22ªedição 
do Festival Monstra, decorre nas 
salas do São Jorge, cinemateca-
portuguesa e Museu do Oriente e 
exibirá mais de 400 filmes, de 50 
países diferentes. A METROPOLIS 
conversou com o diretor do 
Festival, Fernando Galrito, sobre a 
vitalidade do cinema de animação 
nacional e a sua penetração nos 
circuitos de distribuição e exibição 
comercial; os destaques principais 
da retrospetiva da animação 
japonesa; o centenário do 
animador mais ilustre de sempre, 
Walt Disney; as várias exposições 
que irão decorrer ao longo do 

festival e finalmente, sobre aquilo 
que move o criador do maior 
festival de animação do país: uma 
inquietação criativa permanente.   

A 22ªedição da Monstra celebra 
o centenário da animação 
portuguesa, com a maior 
representação nacional de 
sempre em competição. É um 
sinal de vitalidade da produção 
nacional depois da pandemia e 
das suas consequências?
Fernando Galrito: Sim. Acho 
que essa é a primeira marca: essa 
vitalidade que já se vai notando 
há uma série de anos. E que, 
este ano, com esta quantidade 
de filmes – o que também é 
resultado da pandemia, ou seja, 
do facto de muitos dos projetos 

A Monstra regressa às salas 
de Lisboa para celebrar o 
centenário da animação 

portuguesa. 

SÉRGIO ALVES

MONSTRA 2023
FERNANDO GALRITO
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que se atrasaram um pouco e 
que entretanto ficaram prontos 
(a tempo desta edição). É uma 
vitalidade que se enaltece e 
que também queremos dar 
marco disso no festival. Depois, 
ainda por cima, essa vitalidade 
é demonstrada pela presença 
de duas longas-metragens 
portuguesas na competição de 
longas. Para dar continuidade 
a esta força faltam apoios para, 
em particular, a produção de 
longas-metragens e para séries de 
animação, que são áreas onde a 
produção precisa de estar sempre a 
trabalhar. Por exemplo, nós vamos 
estrear duas longas portuguesas 
e, entretanto, houve uma série de 
pessoas que trabalharam nessas 
longas que acabaram por ter de 

“fugir” do país, tiveram de ir 
trabalhar lá para fora porque não 
havia continuidade no trabalho, 
quer em termos de quantidade, 
quer em termos de presença. O 
que faz com que haja uma perda 
desse Conhecimento e 
dessa valorização 
que as pessoas 
ganharam e 
que vai ser 
aproveitada por 
outras pessoas no 
estrangeiro.  

A nomeação aos óscares de «Ice 
Merchants» (já entrevistámos 
os criadores na edição digital 
da METROPOLIS) constitui um 
marco histórico no cinema 
português. Que sensações 

lhe trazem este momento, 
a si como criador, como 
programador, como figura 
privilegiada do meio?
Fernando Galrito: Claro que é 
uma enorme alegria! Para além 

de ser uma forma de 
valorizar ainda mais 

aquilo que nós, 
que andamos 
neste meio, 
conhecemos: 
que é a qualidade 

do cinema de 
animação português! 

Mas essa qualidade nem sempre 
tem visibilidade exterior. Por 
exemplo, às vezes saem obras 
sobre o cinema português 
onde o cinema de animação é 
completamente esquecido. Quando 

70% dos 
prémios do cine-
ma português são 
para a animação
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nós sabemos que quase 70% dos 
prémios do cinema português 
são para a animação. Não são 
nem para o documentário, nem 
para a ficção. E quando são para o 
documentário, também são para 
os documentários de animação. 
Portanto, este prémio vem pautar 
aquilo que nós já conhecíamos, que 
é a grande qualidade do cinema 
de animação português, e o seu 
reconhecimento internacional. 
Faltava o reconhecimento 
interno, que chega agora com esta 
nomeação Enquanto Diretor do 
Festival é um motivo de grande 
alegria, até porque nós tivemos 
aqui (na Monstra) o João Gonzalez 
e o grupo dele (Cola) a apresentar 
o projeto, vimos aqui a sua fase 
de crescimento. E, depois, temo-
lo visto não só em todo o mundo 
a ganhar prémios como agora 

nesta secção final dos óscares com 
muita alegria. E tenho alguma 
esperança que possa conquistar 
o prémio, o que seria o coroar 
deste trabalho todo – em especial 
do João e da sua equipa – mas 
também do cinema português 
de animação que tem feito um 
trabalho heroico e forte para o seu 
próprio desenvolvimento. Este é 
também o resultado do grupo de 
trabalho que fizemos – «caminhos 
do cinema português». Reunimos 
com muita frequência nos últimos 
três anos e fizemos um caderno 
de encargos para dar ao ICA e o 
cinema de animação português 
desenvolve-se por causa disto. 
Agora estamos a ter os frutos 
do nosso trabalho porque as 
instituições reagiram àquilo que 
foi esse trabalho.  

Algumas vozes do meio falavam 
da necessidade de transformar 
o panorama da exibição da 
animação portuguesa nos 
cinemas nacionais. Dar o passo 
seguinte: exibir curtas e longas 
de animação duma forma 
regular. Acha que é o passo que 
falta dar? Ou ainda falta um 
bocadinho para chegarmos aí?
Fernando Galrito: Espero que 
não falte muito, pois essa é uma 
reivindicação que as pessoas 
da animação e das curtas-
metragens, em geral, já mereciam. 
Nós, os seres humanos, temos 
uma característica que é a de 
nos habituarmos facilmente 
às coisas quando elas nos são 
propostas. E eu acredito que se 
os distribuidores começarem a 
propor, para além de programas 
só de longas, uma proposta de 

STEAMBOAT WILLIE
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sessões de uma hora e meia de 
4 curtas, que não tem de ser 
exclusivamente de animação 
(podem incluir o documentário e a 
ficção também). Ou seja, acredito 
que esta é uma boa proposta, 
olhando até para aquilo que se 
passa nos festivais que têm um 
público cinematográfico muito 
forte. Levar para as salas de 
cinema comerciais aquilo que 
já acontece nos festivais onde 
há sessões de curtas-metragens 
que misturam várias áreas do 
cinema. Para mim, esse é o passo 
que fazia sentido não só para 
divulgar o cinema de animação, 
mas essencialmente, para divulgar 
o cinema português, que é pouco 
conhecido do público.    
 
Os 480 anos de amizade entre 
Portugal e o Japão são o mote 
para uma extensa homenagem 

à animação japonesa, no ano 
em que teremos o regresso de 
um dos mestres da animação 
do cinema mundial - Hayao 
Miyazaki,- dos estúdios 
Gibhili. Quais os destaques 
desta homenagem que vão 
fazer na Monstra deste ano?
Fernando Galrito: Temos 
dois tipos de destaque: por um 
lado temos o destaque para os 
independentes japoneses que 
são menos conhecidos e dos 
quais vamos dar um bom realce 
na nossa programação. São as 
pessoas que estão um pouco 
“fora da caixa” do que será o 
«Anime» mais conhecido do 
grande público. E nesse âmbito 
temos o Koji Yamamura que é 
não só um dos pecursores, mas 
também o professor de muitos 
dessa nova geração que faz parte 
daquilo que podemos chamar o 

cinema independente japonês. E 
depois, o outro destaque vai para 
as grandes obras dos estúdios 
Gibhili, das quais exibiremos 
títulos como «Ponyo» (2008), 
«Porco Rosso» (1992), «The 
Tale of the Princess Kaguya» 
(2013), de grandes realizadores 
japoneses, que já ganharam 
prémios em festivais e estrearam 
em Cannes, Berlim, Veneza. 
Com um pormenor que gostaria 
de destacar: a possibilidade de 
ver títulos que os espetadores 
já conhecem, mas numa sala 
com um ecrã de 12 metros e não 
num televisor de casa, que por 
maior que seja não é comparável. 
Portanto, seria interessante que 
as pessoas aproveitassem esta 
retrospetiva – são 94 filmes 
japoneses que vamos exibir, dos 
quais 17 são longas-metragens – 
para irem ver num grande ecrã, 

PONYO
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na sala escura e concentrados 
exclusivamente naquilo que é a 
obra cinematográfica. 
 
O que destaca de singular na 
animação nipónica?
Fernando Galrito: O mais 
simbólico é o lado fantasioso que 
eles têm de tratar de temas muito 
fortes. «O Túmulo dos Pirilampos» 
(1988) é, para mim, o filme mais 
importante, mais bem feito e que 
melhor fala da 2ªguerra mundial. 
Têm o lado de fantasia, a relação 
entre dois irmãos, no fundo uma 
relação entre os seres humanos 
muito forte. O lado de falar das 
coisas muito fortes com uma certa 
simplicidade, por um lado, mas ao 
mesmo tempo com autenticidade e 
muita envolvência ... 

E muita profundidade também, 
não?
Fernando Galrito: Muita 
profundidade, exatamente. Nós 
vamos fazer uma retrospetiva do 
Renzo Kinoshita: ele tem um filme 
que é o «Pica-don» (1978) que 
se passa no dia em que explode 
a primeira bomba atómica, em 
Hiroshima. E é um filme duma 
força enorme! Acho que todos nós 
devíamos vê-lo para pensarmos 
que nesta história da guerra, 
devíamos pensar não como dar 
mais armas, mas essencialmente 
como evitar as guerras.
 
A Monstra deste ano também 
exibirá alguns filmes de Walt 
Disney, assinalando outro 
centenário – o da fundação da 

Walt Disney Company....
Fernando Galrito: Exatamente. 
E vamos passar um primeiro 
filme que ele faz nessa altura 
– em 1923 – que é a «Alice no 
País das Maravilhas»; vamos ver 
outro filme no qual a personagem 
principal é o icónico Mickey 
Mouse, «Steamboat Willie» (1928). 
É o primeiro filme em que ele 
aparece e é uma obra fabulosa do 
cinema de animação e mostra-
nos o talento único do realizador 
norte-americano. Mostra-nos uma 
forma de animar fantástica. Era 
um estúdio que tinha criadores 
que conseguiam pôr qualquer 
coisa a mexer com uma capacidade 
e uma veracidade enormes. Daí 
que é sempre interessante ver 
Walt Disney porque ele sempre 
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se rodeou de grandes autores, 
não só para escrever as histórias, 
mas também para as realizar. A 
Cinemateca Júnior vai acolher 
estes filmes e ser palco de 
celebração do centenário deste 
criador americano. 
 
Para além das 
várias secções 
de competição 
deste ano, a 
Monstra vai 
ter várias 
exposições. 
Pode falar-nos, 
de forma breve, de cada uma 
delas?
Fernando Galrito: Primeiro, 
no âmbito do centenário da 
animação portuguesa e no 

museu da Marioneta, vamos ter 
vários motivos expositivos: uma 
exposição que faz um pequeno 
percurso sobre alguns dos 
melhores filmes de animação 
nacionais, feitos em marioneta. 
É uma visita a esses filmes, feitos 

por marionetas; A 
segunda exposição 

vai decorrer na 
cinemateca 
portuguesa, 
onde vamos 
olhar para 

o cinema 
português, que 

começa com originais do primeiro 
filme português, de 1923, «O 
Pesadelo do António Maria» 
do Joaquim Guerreiro e vamos 
passear por 100 anos, com quase 

100 filmes mais marcantes da 
história da animação em Portugal; 
Bem perto, na Sociedade Nacional 
de Belas Artes vamos ter uma 
exposição dum grande realizador 
alemão, Raimund Krumme, 
onde para além de originais de 
desenhos, filmes e de pesquisa, ele 
vai fazer uma intervenção directa 
nas paredes da galeria, fazendo 
com que a exposição tenha esses 
dois lados, o lado do passado, mas 
também o presente, o efémero, 
dado que quando a exposição 
fechar, os desenhos pintados na 
parede vão desaparecer em baixo 
de tinta branca; Finalmente, 
durante o festival, vamos ter uma 
exposição de realidade aumentada, 
no cinema São Jorge, onde através 
do telemóvel, as pessoas podem 

NAYOLA

se quiser-
mos fazer coisas 

temos de estar sem-
pre inquietos
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olhar para cartazes que, a olho 
nu, são cartazes normais, mas 
que quando se apontam com o 
telemóvel ganham vida, mexem, 
interagem connosco, etc...é o 
futuro, digamos assim!
 
“Uma MONSTRA que 
comemora centenários, mas 
que mantém o olhar e uma 
programação vanguardista, 
qual manifesto de imagens 
em movimento, de 
pensamentos e de arte. Uma 
constante inquietação.” Esta 
inquietação é fundamental 
não só na criação, mas 

também na programação do 
festival, não é?  
Fernando Galrito: Sim, é 
fundamental. Do ponto de vista 
cultural faço as coisas que faço 
hoje porque houve um casal 
que programou, organizou 
eventos para que nós fossemos e 
aprendêssemos a fazer coisas. E 
quando quisemos começar, tinha 
8 anos quando quis começar a 
fazer filmes de animação, ele 
arranjou a película, arranjou 
as câmaras, etc... Ou seja, esta 
pessoa que nunca fez um filme, 
que desenharia talvez mal, foi, 
no entanto, muito importante 

para aquilo que me tornei não só 
enquanto criador mas também 
enquanto programador. Acho 
que esta inquietação deve ser 
uma constante de todos nós, 
porque se quisermos fazer 
coisas temos de estar sempre 
inquietos, ou seja estar sempre 
a olhar para aquilo que vêm 
aí, não esquecendo daquilo 
que se fez antes, porque nos 
dão linhas ou guias para nós 
podermos dizer: isto não quero 
fazer nunca mais! Ou dizer, 
isto é ótimo e vai-me ajudar a 
que eu faça coisas melhores e 
diferentes.    

ICE MERCHANTS
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Lançado durante o Festival de 
Brasília, a mostra competitiva 
mais antiga do Brasil, numa sessão 
em dezembro de 2020, a longa-
metragem «Benjamin Zambraia e o 
Autopanóptico», de Felipe Cataldo, 
segue desde então sem uma 
estreia formal, mas 
persiste no seu 
empenho para 
se estabelecer 
como um 
sopro de 
inovação 
numa seara 
cinéfila afoita 
por experimentações. Com 
domínio pleno das cartilhas da 
direção e um elenco inspirado 

Num diálogo livre com 
o romance do cantor e 

compositor, Felipe Cataldo 
faz de «Benjamin Zambraia e 
o Autopanóptico» um espaço 
de investigação plástico do 

audiovisual

RODRIGO FONSECA

(sobretudo a atriz Barbara Vida), 
Cataldo faz uma carta de amor à 
tradição do Cinema de Invenção. 
A sua sinopse é um enigma: “No 
relógio das pedras a longevidade 
humana não conta um segundo”. 
Apoiado no talento de Barbara 

Vida e Helena Ignez, a longa 
desafia formalismos 

travando um 
diálogo com 
o romance 
“Benjamin”, do 
cantor, compositor 

e escritor Chico 
Buarque, filmado 

“oficialmente” pela diretora 
Monique Gardenberg em 2003. 
A versão de Cataldo é algo 

" Os fil-
mes que realizo 

são uma espécie de 
Cinema-Pictórico."

BENJAMIN ZAMBRAIA E O AUTOPANÓPTICO

FELIPE CATALDO 
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extraoficial, mas nos transcende. 
Em fevereiro, na edição 2023 
do Festival Internacional de 
Cine Cannábico, em Buenos 
Aires, as peripécias de Zambraia 
angariaram fãs na capital 
argentina. No ano passado, o filme 
recebeu uma Menção Especial 
do Júri na edição uruguaia desse 
mesmo festival, realizada em 
Montevidéu. Em 2021, ganhou 
Menção Honrosa no Cinemaking 
Film Festival, no Bangladesh. O 
filme também foi selecionado para 
o festival Experimental Brasil 
e será exibido em novembro na 
Usina de São João, em Campos dos 
Goytacazes, no estado do Rio de 
Janeiro.

Qual é a essência histórica de 
um filme como o «Benjamin 
Zambraia», no diálogo com os 
mestres que te formaram?
Felipe Cataldo: Através do seu 
elenco e mise-en-scène, o filme, 
já de cara, apresenta-se como 
uma continuidade assumida 
da obra dos mestres Rogério 
Sganzerla (1946-2004) e Júlio 
Bressane, especialmente na época 
da produtora Belair. Ao longo 
do filme, apercebe-se a notória 
influência de diretores como David 
Lynch, Alejandro Jodorowsky, 
Jia Zhang-Ke, José Agrippino 
de Paula e tantos outros. Mas 
há, também assumidamente no 
filme, uma atmosfera mais ligada 

às artes plásticas, uma estética 
diferenciada que dialoga com 
realizadores mais experimentais 
como Stan Brackage, Kenneth 
Anger e Maya Deren. O próprio 
José Mojica Marins, que talvez 
seja a minha maior influência, 
tem esse apelo estético acentuado 
em seus filmes, utilizando-se 
para isso de elementos como as 
cores - ou as sombras, no caso 
dos filmes a preto-e-branco -, 
para forjar imagens não objetivas 
e estimular assim uma outra 
percepção no espectador. Ver «O 
Despertar da Besta» em 35mm 
me remeteu a isso: “Nunca foi LSD 
nenhum, o delírio está em Zé do 
Caixão!”. É nesse caminho mesmo, 
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o Cinema enquanto causador 
de efeito psicoativo. Talvez essa 
seja também parte da essência 
histórica de «Benjamim Zambraia 
e o Autopanótico», quase uma 
trip com Roger Corman, Dennis 
Hopper, Peter Fonda e Jack 
Nicholson. Tudo isso misturado 
num caldeirão químico só.

Qual é a influência de Chico 
Buarque na sua estética e como 
o livro dele dos anos 1990 te 
influenciou?
Felipe Cataldo: Lembro muito 
do meu pai escutando Chico 
Buarque, cantando junto com o 
disco e me falando da importância 

das letras, tanto dos versos que 
passavam escondidos na censura, 
quanto na lírica e poética maneira 
de ele descrever as coisas da 
vida. Também lembro de estudar 
algumas letras de músicas dele na 
escola. De “Rio 42”, por exemplo, 
eu lembro bem. Em 1995, ano de 
lançamento do “Benjamin”, eu 
estava com meu pai comprando os 
livros escolares quando me deparei 
com um totem no meio da livraria 
contendo diversos exemplares 
desse livro, que é o segundo 
romance de Chico Buarque, 
lançado depois de “Estorvo”. 
Naquela época, eu não sabia nem 
que havia saído um primeiro 

romance e lembro de falar para 
mim mesmo, com espanto: “Chico 
Buarque é escritor?”. Peguei um 
exemplar do livro e comecei a 
folhear. Meu pai viu que eu me 
interessei e falou que ia levar para 
mim. Lembro que instintivamente 
reagi: “Mas esse livro não está 
na lista da escola”. Meu pai: “Vou 
levar pra você. Você gostou”. Li o 
livro e me encantei muito mais 
com o que Chico diz entre a trama 
do que com aqueles personagens e 
aquela história ali narrada. Assisti 
ao filme da Monique Gardenberg 
anos depois. Mas sentia falta da 
câmara imaginária, enquanto 
personagem mesmo, e de toda 

FELIPE  CATALDO
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aquela reflexão filosófica que na 
minha cabeça a circundava. Esse 
foi o ponto de partida para que eu 
fizesse «Benjamim Zambraia e o 
Autopanóptico».

Como funciona o seu trabalho 
como fotógrafo na interseção 
criativa com seu trabalho 
como cineasta e curador?
Felipe Cataldo: Sou professor do 
projeto Cinema em Movimento 
da MPC Filmes. Rodo o Brasil 
dando aula prática de Cinema 
e Audiovisual para jovens do 
Ensino Médio. Em sete aulas, 
os alunos escrevem, produzem, 
filmam e editam um curta-
metragem de até 8 minutos. 

É uma forma de eu ver o 
Brasil na estrada. A estética 
contida em meus filmes está 
em amálgama com o conteúdo 
apresentado, sempre. É como 
diz o teórico da comunicação 
Marshall McLuhan: “o meio 
como mensagem”. Ao revelar o 
filme eu mesmo, ou ao mergulhar 
o negativo revelado em cloro, 
sempre estou propositalmente 
provocando arranhões e falta de 
nitidez às imagens contidas nos 
fotogramas, e isso, naturalmente, 
é incorporado ao perfil psicológico 
da cena apresentada. Portanto, 
a inserção com o trabalho que 
faço em Fotografia no Cinema 
é praticamente um trabalho 

de Pintura e Gravura: pintura 
com química, gravura com 
viragens e ranhuras. Vai contra 
essa estética atual do 4K, das 
“imagens higienizadas”, como diz 
a atriz e diretora Helena Ignez. 
Você entra em qualquer bar 
hoje em dia e tem uma televisão 
gigante com uma imagem de 
nitidez absurda pulando no seu 
olho. Meu trabalho é o oposto 
disso. A Fotografia agora está se 
reinventando enquanto suporte, 
assim como a Pintura teve que 
se reinventar como suporte com 
o advento da própria Fotografia. 
Os filmes que realizo são uma 
espécie de Cinema-Pictórico. 
Outra coisa.

FELIPE CATALDO, HELENA IGNEZ E OTÁVIO TERCEIRO
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A bipolaridade dos dias, 
com as mudanças entre 

sol e chuva, convida 
a longas maratonas 
de séries no sofá. A 

escolha é variada e a 
METROPOLIS  partilha 
alguns dos principais 

destaques no streaming e 
também na TV. Descubra 

algumas das nossas 
reviews às estreias mais 

recentes.

SARA QUELHAS

SÉRIES





ACCUSED

«Accused» é uma ambiciosa série 
de televisão que nem parece ter 
sido feita para o pequeno ecrã. A 
qualidade dos episódios é impres-
sionante, parece que estamos a 
ver um filme. A envergadura da 
produção, a maturidade dos ar-
gumentos e o nível de represen-
tação são elevadíssimos. As his-
tórias são magnetizantes e cada 
vez mais raras na televisão ge-
neralista. E não é uma produção 
de uma plataforma de streaming 
com os bolsos sem fundo. É uma 
produção de televisão desenvolvi-

da a partir da nova fasquia que o 
streaming impôs na actualidade 
ao restante panorama televisivo, 
«Accused» enfrentou a actual ma-
triz e saiu por cima com louros. 
 
«Accused» foi baseada numa sé-
rie homónima da BBC criada 
por Jimmy McGovern em 2010. 
Howard Gordon foi o responsá-
vel por esta adaptação, criou no 
passado uma série blockbuster 
com «24», uma das grandes séries 
que estiveram na eclosão desta 
nova era dourada da televisão nos 

«Accused» assumiu-se 
como líder de audiências 
nos canais generalistas 

nos Estados Unidos 
da América no início 
de 2023. Esta série 

obrigatória estreou em 
Portugal no AXN. 

JORGE PINTO
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À PROCURA DA HUMANIDADE
AXN

primórdios deste século. Além de 
Howard Gordon («Homeland», 
«Ficheiros Secretos» e «24») te-
mos entre os produtores Alex 
Gansa (showrunner de «Home-
land») e David Shore, criador do 
famoso «House» e mais recente-
mente, outro sucesso, «The Good 
Doctor». 
 
Esta antologia criminal explora o 
suspense, o drama e mesmo o ter-
ror psicológico. Os protagonistas, 
em cada episódio, estão literal-
mente no banco dos réus. Subli-

nhe-se que estamos distantes da 
típica série de tribunais. O espec-
tador é envolvido nas histórias, 
em modo f lashback, sempre com 
diferentes temáticas sobre como 
as vidas e as consequências dos 
seus actos levaram estes persona-
gens a ter o seu destino na balan-
ça da Justiça. As narrativas são 
envolventes e díspares na aborda-
gem de temas adultos e fraturan-
tes do mundo contemporâneo. 
 
A experiência de trazer, a cada 
episódio, diferentes protagonis-

tas veio enriquecer a série com 
as suas ecléticas participações. É 
algo que já vimos em 2023, tam-
bém com grande efeito, em «The 
Last of Us». Ambas as séries, 
«Acussed» e «The Last of Us», ti-
veram o toque de Midas da Sony 
Pictures Television.  A cada epi-
sódio de «Acussed» temos um 
casting renovado, é uma antolo-
gia que partilha essencialmente 
uma poderosa conexão dramática 
entre os episódios. O resultado 
é radiante ao dar ao espectador 
actores estabelecidos e outros 
que despontam em delicados ar-
gumentos. No episódio de estreia 
temos a participação de Michael 
Chiklis [foto] (intenso), a estre-
la da imperdível «The Shield» há 
muitos anos que não tinha um 
desempenho deste calibre. No 
segundo episódio temos a par-
ticipação da conhecida Megan 
Boone, estrela de «Blacklist», sen-
do que a “acusada” interpretada 
por Stephanie Nogueras rouba 
o episódio que tem um desfecho 
de fazer chorar as pedras da cal-
çada. Rachel Bilson (a Summer 
de «OC») é a protagonista no ter-
ceiro tomo, é um daqueles episó-
dios que traz à memória a clássi-
ca «Alfred Hitchcock Presents». 
Malcolm-Jamal Warner brilha no 
quarto capítulo numa história de 
uma escolha difícil de um pai que 
procura justiça e coloca-se num 
“labirinto”. As interpretações es-
tão sempre niveladas por cima. 
Há claramente uma narrativa que 
é comandada pelos desempenhos 
e pelas histórias arrepiantes que 
nos prendem do primeiro ao úl-
timo segundo de cada episódio. 

«Accused» do AXN rescreve as 
linhas da televisão generalista, 
é um projecto de grande calibre 
que entendeu a sofisticação dos 
actuais espectadores de séries e 
abraçou o desafio.
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Whitney Cummings é a 
estrela que brilha mais 
alto em mais um magnifico 
episódio da série «Accused», 
uma série brilhante do AXN. 
O episódio será exibido em 
Abril em Portugal. 
JORGE  
PINTO

Whitney 
Cummings 
[foto] é uma 
actriz e uma estrela como 
comediante de stand up. Foi 
também a criadora da fantástica 
e saudosa sitcom «2 Broke Girls» 
(«2 Miúdas nas Lonas»)

Em «Accused» interpreta uma 
personagem que tem a vida 
arruinada quando é abusada 
sexualmente por um amigo e 
passa de vítima a antagonista 
quando se vê no banco dos réus. 
É uma narrativa imperdível que 

está na linha de outras 
grandes malhas desta 

série.
 
No papel de 
Brenda, Whitney 

Cummings volta a 
fintar as convenções 

sobre os comediantes. Estes 
não são apenas capazes de 
desempenhar papéis dramáticos 
como o fazem-no muito bem. 
Whitney Cummings está 

ENTREVISTA

WHITNEY 
CUMMINGS

ACTRIZ é um epi-
sódio sobre uma 

mulher em que pou-
cos acreditam

ACCUSED
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irrepreensível num papel muito 
espinhoso. A actriz carrega o 
peso nos seus ombros de todas 
as mulheres vitimizadas que são 
deixadas para trás pela inépcia do 
sistema. É um forte desempenho 
debaixo da pele. Pessoalmente foi 
uma revelação a nível dramático, 
a actriz fica no radar e esperamos 
de a ver em mais desempenhos 
neste tipo de registo.  

Tivemos o prazer de entrevistar 
Whitney Cummings que esteve 
electrizante na sua conversa 
com a METROPOLIS. Esperamos 
que esta entrevista relâmpago 
seja um bom teaser para não 
perderem de vista «Accused» no 
AXN. 

Em que momento decidiu ser 
actriz? 
Whitney Cummings: Essa é uma 
pergunta tão espantosa porque eu 
estava a falar com a minha irmã 
justamente sobre isso ontem à 
noite, é tão embaraçoso Jorge e 
vou revelar-te por alguma razão 
maluca, talvez porque sou auto-
destrutiva [risos]. 

Quando era criança, a minha 
irmã e eu estávamos um pouco 
separadas, e havia muitas razões 
para que isto acontecesse. Mas 
estava muito só. E quando eu 
comia fingia que estava num 
anúncio. Nem sei o motivo, numa 
viagem passava por um billboard 
com a minha família e havia no 

cartaz gigante uma alusão para 
ir ao McDonald's. E depois no 
cartaz estava uma imagem de 
uma criança a comer batatas 
fritas e toda a gente no carro dizia 
“devíamos parar no McDonalds 
olhem para isso”. Eu olhava para o 
cartaz e pensava: o que tenho de 
fazer para estar naquele cartaz? 
Não que eu quisesse comer no 
McDonald's mas queria que 
as pessoas me tirassem fotos 
quando eu estivesse a comer e 
me pusessem naqueles cartazes. 
Lembro-me sempre de dizer que 
deveria ser eu a estar naquele 
cartaz. 

E depois, quando a minha 
família via televisão, víamos, 
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por exemplo, o SNL [Saturday 
Night Live] e comédias. O meu 
pai adorava o Dan Aykroyd e o 
Chevy Chase, e víamos filmes 
como «Três Amigos» [1986] e 
coisas do género. E nós víamos e o 
meu pai ria-se desalmadamente, 
a minha irmã ria, eu apenas 
gostava de aproveitar o momento. 
Dizia a mim mesmo que era mais 
engraçada do que aquilo que eles 
estavam a ver. Depois ia para o 
meu quarto e encenava e era como 
se, sim, eu podia fazer aquilo. 
Porque é que não me pedem para 
fazer isso? Sempre pensei dessa 
forma. Era esquisito. Gostava 
de andar de autocarro onde 
pudesse ver um anúncio ou um 
cartaz. Não tenho bem a certeza 
se é um comportamento de uma 
psicopata [risos]. Não sei. Não 
pode ser bom mas estou muito 

grata. Acho que, de certa forma, 
foi assim que me safei de situações 
stressantes. Havia muito caos 
e disfunção na minha família. 
Quer dizer, que família não tem 
isso, certo? Mas quando as coisas 
ficavam realmente stressantes 
ou demasiado agitadas para mim 
eu saía e fingia que era invisível. 
Fingia que estava sempre a fazer 
coisas, imaginava que estava num 
show de culinária. Sempre estive 
mais ou menos no meu próprio 
mundo a actuar. E penso que desde 
muito cedo, o meu pai assistia 
a comédia na televisão e ria-se 
imenso com as coisas que via, eu 
voltava para o meu quarto e ficava 
a pensar o que teria de fazer para 
ele se rir também assim. Estava 
sempre a tentar fazer rir os meus 
pais por isso tinha de agir como se 
fosse talvez a mais engraçada. 

Houve um filme ou uma figura 
que a tenham levado a seguir 
esse sonho?
Whitney Cummings: A pessoa 
que mais me inspirou a seguir em 
frente na comédia foi o Rodney 
Dangerfield, foi um dos meus 
heróis. Porque o meu pai estava 
sempre a assistir ao «Futebol Só 
para Mulheres» [1992]. E primeiro 
vimo-lo a fazer stand up no «The 
Tonight Show» e depois saltou 
para o cinema. Queria ser o Ronnie 
Dangerfield porque ele fazia o meu 
pai rir tanto e eu deseja ter esse 
efeito no meu pai.
 
Como foi interpretar a 
protagonista do episódio 
«Brenda’s Story»?
Whitney Cummings: Ainda estou 
um bocado em choque de ter feito 
este papel, especialmente como 

RHEA PERLMAN
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comediante, comediante feminina. 
A minha personagem está 
obviamente num ponto devastador 
da sua vida. Foi agredida 
sexualmente por alguém que 
considerava um irmão. Foi afastada 
da sua única outra casa [o clube 
de comédia] que provavelmente 
alguma vez teve. No clube de 
comédia trabalhei com a grande 
Rhea Perlman [no papel de Joyce 
Golden]. A minha personagem bate 
no fundo de uma rocha e continua 
a cavar. Essa é a Brenda. E penso 
que quando a encontramos, ela 
está num lugar tão difícil. E soube 
assim que li o guião que isto iria 
ser muito choro. Espero que eles 
não se importem com o facto de 
que quando começo a chorar, não 
consigo parar.  
As pessoas perguntam-me sempre 
sobre como é que se chora tão 
facilmente? E citei o grande 

Mickey Rourke que respondeu a 
um jornalista a propósito de «O 
Wrestler» [2008] sobre como é 
que ele chorava tanto perante as 
câmaras? Como é que se faz isto? 
E ele disse: "Bem, estou sempre 
prestes a chorar".  

Porque motivo os comediantes 
são tão bons a desempenhar 
papéis dramáticos?
Whitney Cummings: É 
muito raro que nos seja dada a 
oportunidade de fazer papéis 
dramáticos, no entanto, sempre 
que um comediante faz drama, 
eles acertam em cheio, quer seja 
o Jim Carrey ou Robin Williams, 
a Sandra Bernhard, o Ronnie 
Dangerfield. É curioso porque as 
pessoas não conseguem decidir-
se sobre os comediantes. Os 
comediantes, têm tanta tristeza e 
usamos a comédia para evitar que 

ela surja. Normalmente deixamos 
sair a emoção, é preciso ter apenas 
showrunners e escritores par nos 
sentirmos seguros para conseguir 
libertar a nossa dor. E penso que 
gostamos realmente de conservar 
a dor, para a usarmos para algo 
maior do que nós ou que seja útil.
 
Somos muito menosprezados. É 
interessante. E não que eu pense 
que devemos sobrestimar os 
comediantes ou dar-lhes mais 
crédito do que merecem, mas 
penso que o público está realmente 
dilacerado em relação a nós. E 
vemos agora comediantes a serem 
maltratados em palco (Chris Rock, 
o Dave Chappelle). Quer dizer, as 
pessoas amam-nos ou odeiam-nos, 
especialmente às comediantes. 
E não digo isto porque sou 
comediante, testemunhei que 
as comediantes femininas são 

MARY LYNN RAJSKUB
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algumas das pessoas mais odiadas 
do planeta.
 
Quando sentiu que estava a 
participar em algo tão único 
como esta série?
Whitney Cummings: Soube 
que fazia parte de algo especial 
quando fui capaz de dizer 
tudo isto ao Howard Gordon e 
explicar-lhe realmente o que é 
ser uma comediante feminina 
devido à nossa exposição não 
temos plano de fuga. Sabia que o 
Howard Gordon teria uma rede 
de segurança, que todos seriam 
tratados condignamente, que eu 
teria a proteção de que precisava 
para uma interpretação real. 
 
Como foi a rodagem deste 
episódio?

Whitney Cummings: Rodamos 
durante o COVID e confio muito 
nas pessoas que se riem ou sorriem 
e vejo as suas expressões faciais 
depois de um take para ver como 
me saio. E olhava para as pessoas 
e elas tinham máscaras, e eu 
perguntava: Será que isto que 
acabei de fazer é mesmo bom? 
Mas era o estado em que a Brenda 
precisava de estar. Sei que parece 
uma afirmação muito de actriz, 
mas não podia estar hiper vigilante 
com esta personagem e com esta 
história. 
 
Como foi a relação com um 
criador tão elogiado como o 
Howard Gordon? 
O Howard Gordon fez o 
«Homeland», fez o «24». A minha 
participação nesta série é sobre 

como poucas pessoas permitem 
que os comediantes estejam na 
televisão ou em filmes sobre 
comediantes. Tinha toda esta 
pressão sobre mim. É como se 
eu estragasse isto e nunca mais 
iriam contratar comediantes. O 
Howard Gordon acreditou em 
mim na altura e ali, soube que 
eu fazia parte de algo mágico 
porque é um episódio sobre 
uma mulher em que poucos 
acreditam. Precisava de alguém 
que acreditasse em mim para 
saltar daquele penhasco. E foi 
então que eu soube. Senti que 
ele me iria proteger e podia 
simplesmente correr riscos e não 
ter de me preocupar. Senti-me 
como se tivesse saltado de um 
penhasco e soubesse que ele me 
iria apanhar.

WHITNEY CUMMINGS E SEAN KLEIER
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THE EQUALIZER T3
ESTREIA 6 ABR

ESTREIA 21  ABR

BULLET TRAIN: COMBOIO BALA
ESTREIA 7  ABR

MALIGNO
ESTREIA 14 ABR

DOMINA T1
ESTREIA 10 ABR
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MOTEL VALKIRIAS

“Certas divindades da mitologia 
que nos combates designavam os 
homens que deviam morrer”. É da 
boca de Carolina (Marina Mota) 
que ouvimos, pela primeira vez, 
a explicação do nome “Valkirias”, 
o nome do motel que é, também, 
uma metáfora daquela que será a 
jornada das protagonistas de «Mo-
tel Valkirias».

Lucía (María Mera), uma mãe em 
fuga com a filha, Carolina, a dona 
de um motel à beira da falência, e 
Eva (Maria João Bastos), uma atriz 
assombrada por um escândalo imi-
nente, são colocadas em rota de co-
lisão na nova série da RTP1, «Motel 

Valkirias», desenvolvida em parce-
ria com a HBO Max e a Televisión 
de Galicia. Sem ligação inicial entre 
si, o trio fica mais próximo do que 
seria esperado na sequência de um 
acontecimento trágico que, pese 
embora traumatizante, pode ser a 
solução para os problemas econó-
micos das três mulheres. Mas a que 
preço?

Com entoação literária, a narrativa 
começa por incutir no espectador 
a responsabilização. Como teste-
munha prévia, a audiência toma 
conhecimento de que uma perso-
nagem aparentemente banal e de-
sinteressante vai ter uma impor-

De mulher para mulher, à 
boleia de um competente 

drama de ação. Em 
«Motel Valkirias», o 
acontecimento mais 

inesperado pode trazer 
a maior clareza em 

anos a três mulheres 
desconhecidas. 

SARA QUELHAS
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NA FRONTEIRA DA SOBREVIVÊNCIA
 RTP1

tância grande no seguimento da 
história. Como tal, e à medida que 
as três protagonistas são introdu-
zidas, há sempre uma “sirene” que 
se faz ouvir a cada novo surgimen-
to do homem misterioso. O que 
será que lhe vai acontecer, afinal?

Entre Galiza e Portugal, «Motel 
Valkirias» vem provar, mais uma 
vez, que as histórias de máfia e 
ação não se escrevem apenas para 
homens, nem são estreladas so-
mente por “tipos maus e duros”. 
Duas atrizes portuguesas, que dis-
pensam apresentações, e uma atriz 
espanhola ocupam o lugar de des-
taque, num argumento bem conse-

guido, bem estruturado e apoiado 
numa trama com ingredientes, na 
quantidade certa, de drama, sus-
pense e até ação. O argumento é 
da autoria de Patricia Muller, José 
Manuel Gancedo, Raquel Arias, 
Alba Araújo e Ghaleb Jaber. Já 
na realização encontramos Jorge 
Queiroga e Alex Sampayo.

Não obstante, e a fazer justiça, Ma-
rina Mota é um dos casos que me-
rece destaque. Imagem de marca da 
comédia em Portugal nas últimas 
décadas, a atriz tem reclamado 
para si um lugar de mérito, que me-
rece, entre as melhores e mais ver-
sáteis atrizes da sua geração. Mais 

uma vez, em «Motel Valkirias», a 
intérprete assume as rédeas da sua 
personagem, uma mulher sofrida e 
atormentada por uma desgraça no 
seu passado, e tem uma ligação in-
tensa dentro e fora da câmara. Um 
papel que vem provar, ainda que 
já não fosse preciso, que Marina 
Mota não sabe apenas fazer rir (e 
como o faz bem).

Há qualidade na televisão portu-
guesa, e também nas colaborações 
com nuestros hermanos, pelo que 
«Motel Valkirias» volta a marcar 
um casamento feliz para a RTP. O 
piloto da série chegou à HBO Max 
dia 1 de março.
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SEÑORITA 89

Num aparente paraíso, 32 jovens 
mexicanas preparam-se para 
competir pelo título de “Señorita”, 
coroando a próxima Miss México. 
Só que esta não é uma série sobre 
o glamour e bastidores luxuosos 
da competição, mas antes sobre o 
que de pior há entre concorrentes 
e organizadores. Do abuso de po-
der às drogas, passando pelo “lei-
lão” da saúde das participantes, é 
muito aquilo que tem a capacida-
de de causar revolta e desconfor-
to a quem assiste a «Señorita 89». 

A ação precipita-se com uma tra-
gédia. O primeiro episódio come-
ça com uma aparente morte, que 
deixa todos em estado de choque. 
Mas, sem indicar o que motivou 
a situação, nem se foi acidental, 
a série depressa recua ao início 
da concentração de candidatas a 
Miss. Elena (Ximena Romo) é a 
carta fora do baralho tradicional: 
uma universitária focada na pro-
blematização da beleza e do seu 
custo, que arranja maneira de se 
juntar ao grupo, como professo-

Em exibição no TVCine 
Emotion «Señorita 89», 
um retrato do lado mais 

obscuro dos concursos de 
beleza. 

SARA QUELHAS
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MISS MÉXICO, O PREÇO ALTO DA BELEZA 
TVCINE EMOTION

ra, e assim desvendar alguns dos 
principais segredos.

Já Concepción (Ilse Salas) é uma 
das figuras centrais na promo-
ção e controlo de todo o evento, 
atuando para garantir que ne-
nhum escândalo põe em risco 
o “bom nome” da Miss México. 
No entanto, depressa percebe-
mos que tudo não passa de uma 
ilusão, já que as aparências não 
implicam propriamente bons 
valores. Tudo tem um preço, um 

resultado, e a moral e bons cos-
tumes é, definitivamente, coisa 
do passado.

«Señorita 89» apresenta uma in-
triga interessante, com foco no 
papel da mulher na sociedade, 
ora subjugado, ora na tentativa 
de emancipação. Abrangente e 
complexa, a série procura con-
centrar diferentes personagens, 
dando-lhes cara, passado e um 
episódio onde cada uma deles 
ganha maior profundidade.
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THE GOOD MOTHERS

Embora não seja tão famosa como 
a Cosa Nostra, da Sicília, a ‘Ndran-
gheta, da Calábria, também Itália, 
é uma das organizações mafiosas 
mais bem estruturadas, acreditan-
do-se que tem raízes nos principais 
setores decisórios de Itália. Muito 
se lê e escreve sobre o tema, com 
o cinema e a televisão a participa-
rem igualmente na análise, mais 
ou menos próxima da realidade, 
destas famílias super poderosas. 
Agora, é a vez de «The Good Mo-
thers» colocar esta organização 
no centro da sua narrativa, mas 
atribuir o protagonismo às mu-

lheres que vivem na “sombra”. 

Tudo começa quando Carlo Cos-
co (Francesco Colella) reencontra 
Lea (Micaela Ramazzotti) e Denise 
(Gaia Girace), depois de a primei-
ra ter sido testemunha contra si. 
Ainda que combinado, o encontro 
parece tudo menos feliz. O ambien-
te é tenso, de cortar à faca, e nem 
a aparente felicidade de Denise, 
a filha do casal, acalma a descon-
fiança do espectador. Quando Lea 
desaparece, a atenção da audiência 
e das autoridades fica totalmente 
em Carlos e na organização a que 

É a mais recente aposta 
do streaming Disney+/

Star. «The Good Mothers» 
é a nova série italiana 
a constar no catálogo, 
desta feita contando 

histórias tantas vezes 
desconhecidas das mães, 
filhas e demais mulheres 

por detrás dos homens 
mais poderosos da Máfia.

SARA QUELHAS
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A MÁFIA PELOS OLHOS “DELAS”
DISNEY+

ele pertence. Tal como o público, a 
própria investigação é convidada a 
visitar espaços menos povoados no 
que à Máfia diz respeito: as histó-
rias das intervenientes femininas.

Assim como uma aranha que vai 
fixando a sua teia em diferentes 
pontos, unindo-os de uma forma 
intrincada e complexa, também a 
‘Ndrangheta estrutura a sua rede 
de poder. Pessoas estrategicamen-
te colocadas, lealdade absoluta e 
inquestionável, e um total desvalo-
rização da figura da mulher. As es-
posas e filhas são tratadas regular-

mente sem respeito, como criadas 
ou servas da vontade dos homens 
em lugares de poder. À frente das 
gerações mais novas, para que tam-
bém elas saibam a que lugar vão 
pertencer. Uma divisão de género 
muito bem caraterizada pela nar-
rativa de «The Good Mothers».

O principal desafio é contar algo 
novo num tema tão conhecido, 
ainda que possa fazer alguma con-
fusão como algo aparentemente 
óbvio para todos se mantém tão 
influente nos lugares de poder. A 
série procura revelar novas pers-

petivas fazendo também ela isso 
mesmo: tirando a atenção dos habi-
tuais protagonistas para a colocar 
nas mulheres, seja nos núcleos ane-
xos à Máfia, seja nas autoridades.

Trata-se de um original Star, que 
conta como um elenco recheado de 
nomes fortes do panorama italia-
no, como Valentina Bellè, Simona 
Distefano, Andrea Dodero ou Ste-
fano Fregni. «The Good Mothers» 
estreia brevemente. A trama é ins-
pirada em histórias reais e tem por 
base o livro com o mesmo nome do 
jornalista Alex Perry. 
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DAISY JONES & THE SIX E NO FIM DE CONTAS…
AMAZON PRIME VIDEO

Inspirada por várias séries e his-
tórias documentadas, «Daisy Jo-
nes & The Six» imita a realidade e 
tem como mote a entrevista/do-
cumentário aos membros de uma 
mítica banda dos anos 70. Décadas 
depois de se terem separado, os 
elementos do grupo aceitam falar 
sobre o que aconteceu, ao mesmo 
tempo que os seus testemunhos 
são acompanhados por imagens 
que revelam como tudo se passou 
exatamente. O que cria uma para-
lelismo interessante entre o que é 
percecionado, e até escondido, e a 
verdade dos factos. Embora esta 
seja a história de uma banda fic-
cionada, é inegável a familiarida-
de com outras separações épicas, 

como é o caso dos Fleetwood Mac. 

Billy Dunne (Sam Claflin) forma 
uma banda com o irmão Graham 
(Will Harrison) e alguns amigos 
deste e, entre momentos altos e 
baixos, decidem tentar a sorte na 
Califórnia. Os “The Six”, cuja prin-
cipal ironia está no facto de não 
serem realmente seis, partem em 
busca do sucesso, o que se avizi-
nha mais difícil do que julgariam à 
partida. Camila (Camila Morrone), 
a namorada de Billy, também vai 
com eles, o que contribui para uma 
storyline secundária que começa 
por adicionar a primeira camada de 
drama à história, num jeito quase 
novelístico.

 «Daisy Jones & The Six», 
inspirada com o livro de 

sucesso com o mesmo 
nome, de Taylor Jenkins 

Reid. A série aborda o 
documentário sobre a 

queda de uma banda que 
nunca existiu, mas que se 
inspira num dos dramas 
mais sonantes do meio 

musical: a separação dos 
Fleetwood Mac. 

SARA QUELHAS
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E NO FIM DE CONTAS…
AMAZON PRIME VIDEO

Ao mesmo tempo, vamos perceben-
do a história de Daisy Jones (Riley 
Keough), a filha de pais perfeitos 
que tanta dificuldade tem em pro-
var o seu valor e talento. Aparente-
mente isolada, sabemos que a sua 
vida se destina a cruzar com a dos 
“The Six” e que, depois do sucesso, 
a banda se vai separar na sequên-
cia de um mega concerto. O lado 
documental também nos indica 
que cada um seguiu o seu caminho 
e que, portanto, tal como acontece 
noutras apostas da TV, só um pro-
jeto (e investimento?) tem a capa-
cidade de os reunir novamente no 
mesmo vídeo.

A série tem a capacidade de extrair 

o que de melhor tem o livro e, com 
uma interpretação competente do 
núcleo central, o argumento ga-
nha vida de forma convincente e 
apelativa. A realização de «Daisy 
Jones & The Six» também é bem 
conseguida, e a sucessão de gran-
des planos e movimentos ilusoria-
mente “desajeitados” envolve mais 
a audiência com o que acontece. Por 
sua vez, dá ainda resposta ao lado 
mais voyeurista do público, que 
adora um bom escândalo; ou, pelo 
menos, saber como aconteceu.
A nova aposta do Amazon promete 
ser uma da séries mais entusias-
mantes de 2023, até ao momento, 
sobretudo por não se levar de-
masiado a sério. «Daisy Jones & 

The Six» é uma série documental 
mas, ao mesmo tempo, recorre a 
elementos fortes da ficção: é uma 
trama descontraída e apoiada em 
narrativas secundárias próprias 
do drama, do romance e do confli-
to. São muitas as emoções que as 
personagens experienciam num só 
episódio, e a transição de tempo e 
núcleos provoca a mesma sensação 
em quem vê. Uma viagem pela mú-
sica e pelos seus bastidores, mesmo 
que não diretamente apoiados na 
verdade.

Ao elenco já mencionado no tex-
to juntam-se ainda, entre outros, 
Suki Waterhouse, Josh Whitehou-
se, Sebastian Chacon, Nabiyah Be, 
Tom Wright, Timothy Olyphant e 
Ross Partridge.

O bestseller do New York Times 
tem tido um bom impacto inter-
nacional, pelo que a aposta atraiu 
muita atenção desde início, e para a 
adaptação apostou-se numa dupla 
habituada a histórias romancea-
das não lineares, Scott Neustadter 
e Michael H. Weber. Os dois auto-
res são responsáveis por narrativas 
como «(500) Dias com Summer» 
(2009), «Aqui e Agora» (2013) ou 
«Um Desastre de Artista» (2017), 
entre outros. O último projeto va-
leu-lhes mesmo uma indicação ao 
Óscar em 2018, na categoria de 
Melhor Argumento Adaptado (per-
deram para «Chama-me Pelo Teu 
Nome» (2017)).
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BEM-VINDOS AO CHIPPENDALES: 
CLUBE DA SEDUÇÃO

«Bem-vindos ao Chippendales: 
Clube da Sedução» da Disney+ é 
uma série baseada em factos ve-
rídicos de um homem que sobe na 
vida com visão e trabalho árduo 
ao explorar um nicho de merca-
do que o torna milionário. Mas o 
protagonista desta história con-
quistou a fortuna e no processo 
exacerbou os seus piores valores. 
A série foi criada para televisão 
por Robert Siegel a partir do livro 
Deadly Dance: The Chippendales 
Murders de K. Scot Macdonald 
e Patrick MontesDeOca. Robert 
Siegel escreveu os argumentos de 
«O Wrestler» (2008) e «O Funda-

dor» (2016), um relato sobre outra 
história de sucesso norte-ame-
ricana, a McDonalds.  Recente-
mente criou a mini-serie «Pam & 
Tommy» (2022). 

«Bem-vindos ao Chippendales: 
Clube da Sedução» relata a histó-
ria de uma “brand” associada ao 
conceito do strip masculino nos 
Estados Unidos da América. Uma 
marca que se tornou um fenóme-
no nos anos 1980 graças a Somen 
"Steve" Banerjee (Kumail Nanjia-
ni) e o condão do seu coreografo 
Nick De Noia (Murray Bartlett). 
Eles transformaram uma curiosi-

«Bem-vindos ao 
Chippendales: Clube da 
Sedução» da Disney+ é 

uma power trip sobre um 
sonho que se transforma 
em pesadelo americano.  

JORGE PINTO

 56 METROPOLIS ABRIL 2023



STRIP MORTÍFERO 
DISNEY+

dade num espectáculo coreogra-
fado para o deleite de milhões. A 
série acompanha a ascensão de 
um americano de origem indiana 
que trabalhou durante anos como 
gerente de uma estação de servi-
ço de gasolina e se esforçou para 
poupar e abrir o seu próprio negó-
cio. Após tentativas e erros Steve 
encontrou uma fórmula de suces-
so em Los Angeles. «Bem-vindos 
ao Chippendales: Clube da Sedu-
ção» constrói a narrativa entre 
intervenientes que tiveram o seu 
dedo na marca de sucesso que ra-
pidamente desgovernou-se numa 
luta de egos e que se tornou fatal. 

A série tem os seus momentos de 
humor entre o drama até chegar 
ao crime e a série assenta em dois 
vértices: a estupefação da histó-
ria verídica e a performance de 
Kumail Nanjiani. 

Kumail Nanjiani tem uma inter-
pretação muito bem consegui-
da, tudo parece estático quando 
ele está em cena. Inicialmente 
transmite admiração pelo génio 
mercantilista e depois aversão 
por um personagem que se torna 
odioso após ser corrompido pelo 
dinheiro e o poder. Kumail Nan-
jiani segue os passos de sucesso 

de outros comediantes que mu-
daram radicalmente de registo, 
da comédia para o drama, cons-
truindo uma auspiciosa carreira 
nessa inversão de expectativas. 
Após quase uma centena de pe-
quenos desempenhos secundá-
rios, com notáveis excepções para 
«Silicon Valley» (série que o colo-
cou no mapa), o romance «Amor 
de Improviso» (2017) e «Stuber» 
(2019) a comédia de acção ao lado 
de Dave Bautista, agora chegou o 
momento de Kumail Nanjiani. Ele 
não voltará a olhar para trás, é 
como quem diz, não voltará a ser 
uma mera figura secundária. 
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THE CONSULTANT

Numa altura em que a violência 
nos videojogos continua a moti-
var várias discussões, nomeada-
mente acerca do seu impacto no 
desenvolvimento infantojuvenil, 
e a indústria dos jogos se mantém 
muito rentável, «The Consultant» 
cria uma história macabra que 
combina as duas áreas. Quando 
uma criança, aparentemente ino-
fensiva, assassina a sangue frio 
Sang (Brian Yoon), o génio por de-
trás da CompWare, um estúdio de 
jogos com sede no centro de Los 

Angeles, a vida dos funcionários 
sofre uma reviravolta.

Sobretudo quando o desconhe-
cido Regus Patoff (Christoph 
Waltz) surge no edifício e garante 
ter total autoridade para assumir 
a liderança da empresa, por esco-
lha do líder recém-falecido. Com 
poucas competências sociais e 
uma frieza tenebrosa, Regus vai 
conquistando inimizades entre 
os funcionários, ao mesmo tempo 
que parece despertar momentos 

O papel de vilão assenta-
lhe como uma luva: 

Christoph Waltz é uma 
figura misteriosa e 

possivelmente diabólica 
em «The Consultant» 

SARA QUELHAS
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CHRISTOPH WALTZ “DEMONÍACO” 
AMAZON PRIME VIDEO

de idolatria sem aparente razão 
para tal. Estamos perante uma 
manipulação ardilosa, ou algo 
verdadeiramente sobrenatural?

Elaine (Brittany O’Grady) e Craig 
(Nat Wolff) são as duas persona-
gens centrais da narrativa, em 
oposição a Regus, que tentam 
desvendar o mistério, ao mesmo 
tempo que procuram garantir a 
sobrevivência da empresa. Num 
jogo de “gato e rato”, a dupla vai 
descobrindo verdades chocantes 

e surpreendentes, de Sang e não 
só, mas tem dificuldade em perce-
ber a lógica por detrás dos aconte-
cimentos. Também o espectador 
passa por este processo, ainda 
que tome conhecimento da forma 
como as coisas aconteceram antes 
dos dois intervenientes.

A principal razão da qualidade 
de «The Consultant» é Christoph 
Waltz. O ator já provou vezes sem 
conta a sua qualidade, pelo que 
não é surpresa para ninguém que 

o volte a fazer nestes oito episó-
dios. A contracena é equilibrada e 
alimenta a narrativa ilusoriamen-
te complexa da minissérie, que 
se revela progressivamente mais 
simples do que pensávamos, mas 
nem por isso com menos valor. 
No entanto, não podemos descu-
rar também o “homem do leme”, 
o criador Tony Basgallop, que tem 
conseguido repetidos sucessos, 
com maior ou menos dimensão 
internacional, nomeadamente 
com «Servant», da Apple TV+.
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LIAISON

Gabriel Delage (Vincent Cassel) é 
um homem misterioso, capaz de 
quase tudo pelo valor certo. Quan-
do tem de extrair dois hackers da 
Síria para França, a fim de servir 
os interesses do governo francês 
em temas relacionados com ciber-
segurança, acaba envolvido numa 
conspiração bem maior do que an-
tecipava. Por sua vez, e de forma 
inesperada (para os intervenien-
tes, não para a audiência), a missão 
coloca-o em rota direta com uma 
antiga paixão, Alison (Eva Green), 

que agora trabalha em Londres. 

A trama passa a existir então em 
duas dimensões, uma relacionada 
com misteriosos ataques à segu-
rança do Reino Unido (e não só); 
outra ligada à atribulada relação 
entre Gabriel e Alison, que pare-
cem irremediavelmente presos ao 
que os uniu no passado. Será que 
eles vão servir os respetivos gover-
nos, a eles próprios, ou até as for-
ças opositoras? A série é um com-
plexo puzzle onde cada peça tem 

 O thriller «Liaison», que 
conta com Vincent Cassel 

e Eva Green nos papéis 
principais.  

SARA QUELHAS
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CASSEL-GREEN CONTRA O MUNDO
APPLE TV+

o poder de mudar o rumo do jogo. 

«Liaison», cujo primeiro episódio já 
pode ser visto na Apple TV+, é uma 
viagem constantemente perto do 
destino, mas que nunca o chega a 
alcançar verdadeiramente. A ten-
são, sobretudo entre Gabriel/Ali-
son, nos quais a narrativa se apoia, 
é algo que vive teimosamente à su-
perfície, quase a acontecer, quase a 
desaparecer para sempre, num jogo 
que distrai a própria série do seu 
real potencial. Esta teimosia, que 

certamente teria uma consequên-
cia numa segunda temporada, pode 
ser a razão principal pela qual a con-
tinuação nem sequer vai ter lugar. 
Chegará a dupla Cassel/Green para 
merecer uma segunda oportunida-
de? Ou a competitividade do mer-
cado televisivo exige muito mais, 
e não chega ter estrelas no cast? É 
caso para dizer que Vincent Cassel 
e Eva Green estão contra tudo e 
contra todos… até a própria série. 

Trata-se de uma criação de Virginie 

Brac, uma argumentista com uma 
carreira de cerca de três décadas 
na escrita para TV, ainda que sem 
nada particularmente memorável. 
No entanto, justificou a aposta da 
Apple TV+, que colocou à disposição 
um elenco com nomes sonantes, 
aos quais se juntam também Peter 
Mullan («Westworld», «Ozark», «O 
Senhor dos Anéis: Os Anéis do Po-
der»), Daniel Francis («Once Upon 
a Time«), Irène Jacob («The Affair«), 
Patrick Malahide e Laëtitia Eïdo, 
entre outros.
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THE LAZARUS PROJECT

O promissor ator inglês Paapa 
Essiedu, que deu nas vistas so-
bretudo graças a «I May Destroy 
You» [segunda melhor série do 
ano para a METROPOLIS em 
2020], é o protagonista da mais 
recente aposta do canal AMC em 
Portugal. George (Paapa Essie-
du) é um homem aparentemente 
comum, focado no lançamento 
de uma app que irá revolucionar 
o mundo económico e a sua pró-
pria vida. Quando consegue o 
empréstimo do banco nem quer 
acreditar, até que o perde e tem 
de repetir o processo todo outra 
vez. Sem perceber muito bem 

como, George viajou no tempo. 

À partida, o conceito é confuso 
para a personagem e para a au-
diência, que tenta perceber o que 
se passou ou motivou o aconteci-
mento. Sem máquinas nem me-
canismos super complexos, como 
pode George ter voltado, cons-
cientemente, ao passado?
 
O surgimento de uma organiza-
ção ultrassecreta começa a dar as 
primeiras respostas, com o públi-
co a tomar conhecimento do “La-
zarus Project” e da sua dinâmica: 
um grupo de pessoas nas sombras 

«The Lazarus Project» é 
um drama apoiado numa 

batalha intemporal, 
para evitar o fim do 
mundo. E se, depois 
do fim, pudéssemos 

simplesmente começar 
outra vez? 

SARA QUELHAS

 62 METROPOLIS ABRIL 2023



O INÍCIO DO FIM DO MUNDO 
AMC PORTUGAL

trabalha ativamente para salvar o 
mundo. Quando este termina, via-
jam ao último save e tentam mu-
dar a sorte da população mundial. 
Como no caso da Covid-19: de que 
outra forma terias uma vacina em 
nove meses? Questiona, a certa 
altura, Archie (Anjli Mohindra). 
«The Lazarus Project» é uma série 
que tenta equilibrar o seu lado de 
ficção científica com um drama 
muito humano, ligado a George 
e aos seus pontos fracos. Perante 
tanto poder, será que um homem 
comum e mal preparado terá a 
capacidade de torcer pelo bem co-
mum? Ou o natural será lutar por 

causa própria? A série requer o 
melhor de Paapa Essiedu, que tem 
de vivenciar uma multiplicidade 
de emoções num só episódio, mas 
também dos atores que contrace-
nam com ele, naturalmente. Feito 
à medida para televisão, com in-
formação condensada em paco-
tes de 40 minutos, «The Lazarus 
Project» trabalha muito bem os 
ganchos entre episódios, nomea-
damente no que diz respeito ao 
final, o denominado twist que 
procura manter o público atrás de 
respostas.

Sem laivos particularmente cria-

tivos ou surpreendentes, a série 
cumpre o seu propósito e gere 
muito bem até onde quer ir em 
cada momento, tendo cuidado 
com o que revela e esconde. O de-
safio é perceber se o drama tem 
pernas para andar (a renovação 
dá a entender que sim) e, numa 
segunda fase, se não se esgota na 
punch line da primeira temporada.

O elenco integra também Caroli-
ne Quentin, Tom Burke, Lorn Ma-
cdonald, Lukas Loughran, Rudi 
Dharmalingam, Salóme Gunnar-
sdóttir e Vinette Robinson, entre 
outros.
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MAYOR OF KINGSTOWN

«Mayor of Kingstown» foi criada 
por Hugh Dillon e Taylor She-
ridan, é uma série desenrolada 
numa cidade que tem como o 
principal negócio o sistema pri-
sional. A ideia para esta série pai-
rava há vários anos na mente do 
co-criador e actor da série Hugh 
Dillon, era uma súmula de histó-
rias que remontam à sua cidade 
natal onde existiam nove prisões 
na comunidade. Infelizmente o 
complexo industrial prisional 
norte-americano é uma triste rea-

lidade. É um negócio onde são vá-
rios os intervenientes que bene-
ficiam com a miséria dos outros. 
Num país onde são constantes as 
desigualdades, ódios, violência 
das armas e tensões raciais o en-
carceramento tornou-se a solução 
- mais negligente - para resolver/
agravar o problema, mas é sobre-
tudo uma forma de alimentar um 
sistema que é cada vez mais uma 
indústria privada.

«Mayor of Kingstown» desenrola-

Jeremy Renner é a 
estrela numa série hard 
boiled que tem o dedo de 
Taylor Sheridan, um dos 
criadores do momento 

com a sua mitologia 
Yellowstone.
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O "SHOW" DE JEREMY RENNER
SKYSHOWTIME

-se precisamente nas fissuras des-
se sistema prisional. Kingstown, 
uma cidade ficcional situada no 
Michigan, serve de base para re-
latar uma panela de pressão pres-
tes a rebentar. A cidade de classe 
média vive das prisões e do que 
se passa no interior e no exterior 
das cadeias. As relações mercan-
tis e humanas são uma constante 
com a entrada e saída de drogas e 
favores entre a liberdade e a clau-
sura. Nesta dinâmica os irmãos 
McLusky tentam manter o frá-

gil equilíbrio da cidade em vidas 
cruzadas com os encarcerados, os 
guardas prisionais e as forças da 
Lei. Eles são os “fixers” da cidade, 
a balança entre as partes interes-
sadas. Nesta série não há propria-
mente o bem e o mal, a ruindade 
tem apenas diferentes contornos. 

A figura central da série Mike 
McLusky (Jeremy Renner) é o 
intermediário entre os prisio-
neiros e o resto do mundo, é um 
anti-herói que caminha nos dois 

lados da Lei com apenas o pro-
pósito de não deixar os aconte-
cimentos descambarem. Mike é 
uma figura reticente, não queria 
ser o “mayor” (a alcunha deste 
‘fixer’) mas não consegue aban-
donar a vocação familiar de man-
ter a paz na cidade no meio do 
lodo e as toneladas de corrupção. 
Jeremy Renner tem um grande 
desempenho. É inquestionável a 
sua qualidade e diferentes tona-
lidades que conferiu aos perso-
nagens que interpretou ao longo 
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da carreira. O personagem Mike 
McLusky está sempre com o ralen-
ti no máximo sendo pressionado 
pelos conflitos entre os gangs e a 
cobiça dos guardas prisionais. A 
sua narrativa torna-se mais in-
teressante à medida que vemos o 
seu sentido de justiça e proteção 
daqueles que não têm voz. É um 
personagem honesto, seco e fe-
roz mas sempre com um sentido 
de poesia urbana. Jeremy Renner 
aceitou o papel sem ter lido uma 
linha do argumento pois admi-
rava e já tinha colaborado com o 
co-criador da série, Taylor She-
ridan, em «Wind River» (2017).  

«Mayor of Kingstown» é desenro-
lada num mundo de personagens 
masculinos com vários actores em 
destaque como: Tobi Bamtefa no 
papel de ‘Bunny’ um traficante que 
serve de confessionário de Mike; 
Taylor Handley que terá mais pro-
tagonismo na segunda série no 
desempenho de Kyle McLusky, o 
irmão policia que vive dividido en-
tre o dever e a sua esposa; e o exce-
lente Aidan Gillen um especialista 
a desempenhar personagens sinis-
tros no papel de um maquiavélico 
senhor do crime.  
 
«Mayor of Kingstown» também 

possui sólidas personagens fe-
mininas que esperamos tenham 
maior visibilidade na segunda 
época, foram os casos de Nishi 
Munshi (Tracy), a bela revelação 
Emma Laird [foto] (no papel de 
Iris ela tem um desolador arco 
narrativo) e a magnifica Dianne 
Wiest. A grande actriz interpreta 
Mariam McLusky, uma persona-
gem com um duplo significado. É 
a matriarca dos McLusky num es-
pelho de angústia e dor que a ci-
dade incide na sua família e tam-
bém é professora na universidade 
e dá aulas às presidiárias. Nessa 
última função a personagem tem 
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várias intervenções detalhadas, 
nas suas aulas, sobre a violen-
ta história do nascimento dos 
E.U.A.. São interlúdios à narrati-
va principal mas que têm muita 
força nas palavras, numa espécie 
de História da violência america-
na, na forma de estar e descodi-
ficar a América, uma mensagem 
para dentro e para fora do ecrã.  

«Mayor of Kingstown» seduz o 
espectador pelo seu estudo de 
personagens e relações. A série 
é complexa e desconfortável, 
aborda temas como o racismo, a 
imigração, o crime, a corrupção 

e o ciclo infinito de violência. 
Não há qualquer tipo de compro-
missos quando as vidas estão em 
jogo, é tudo visualmente muito 
explicito e violento na linguagem 
e nas acções. «Mayor of Kings-
town» também foi co-criada pelo 
talentoso, autor e argumentista, 
Taylor Sheridan («Yellowstone», 
«Sicário – Infiltrado», «Hell or 
High Water») que não desperdi-
ça o seu tempo a encher chouri-
ços, a sua visão é de um mundo 
cinzento e com poucos rasgos de 
luz onde se questiona constante-
mente a possibilidade de salva-
ção da alma humana.
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WALKER: INDEPENDENCE

Com a ação a ter lugar no final dos 
anos de 1800, «Walker: Indepen-
dence» cria uma história de corrup-
ção e intriga na concorrida terra de 
Independence, transformada pela 
chegada dos caminhos de ferro. 
Abigail Walker (Katherine McNa-
mara, «Shadowhunters«, «Arrow»), 
antecessora de Cordell Walker 
(agora interpretado por Jared Pa-
dalecki), é a mulher do novo xeri-
fe, mas o rumo da narrativa muda 
ainda antes de chegarem ao desti-
no. O marido de Abby é assassina-
do a sangue-frio e a mulher volta a 
si alguns dias depois, dirigindo-se 
a Independence para apresentar 

queixa pelo ocorrido. Mas a presen-
ça do presumível culpado leva a que 
se remeta ao silêncio.

O seu caminho cruza-se com Calian 
(Justin Johnson Cortez), elemento 
do grupo de nativos que a socorreu, 
e Hoyt Rawlins (Matt Barr, «Blood 
& Treasure»), um ladrão de meia-ti-
gela que quebra pernas e corações 
ao longo do seu caminho. O rosto 
vai ser bem familiar para quem 
acompanha «Walker»: é exatamen-
te o mesmo ator que dá vida a Hoyt 
Rawlins na série de origem, mas 
não a mesma personagem; o Hoyt 
de 1800s é um antecessor daquele 

Depois do regresso 
relativamente bem-
sucedido de Cordell 
Walker, o Ranger do 
Texas, no reboot da 

mítica série de Chuck 
Norris, chegou a primeira 

prequela. Estreou no 
TVCine Action «Walker: 

Independence», a história 
de uma antecessora do 
protagonista da série-

mãe. 

SARA QUELHAS

 68 METROPOLIS ABRIL 2023



ANTES DO RANGER DO TEXAS? 
TVCINE ACTION

que habita o tempo presente. Uma 
escolha, no mínimo, duvidosa por 
parte da equipa de criadores, Anna 
Fricke e Seamus Kevin Fahey. 

O elenco conta com Katie Fin-
dlay, Greg Hovanessian, Philemon 
Chambers, Lawrence Kao, Gabriela 
Quezada e Mark Sheppard, entre 
outros.

«Walker: Independence» é o deno-
minado “drama sexy” que procura 
misturar ação, romance e até um 
certo toque de novela. Uma jovem 
de Boston entregue à sua sorte 
numa localidade gerida à lei da 

bala e do gado, num western cujo 
ambiente trabalha, sobretudo, 
para extrapolar a personalidade 
e emoções das personagens. O ar-
gumento alimenta-se da tensão e 
caos sentimental para desenvolver 
uma ligação com a audiência, ao 
mesmo tempo que une três perso-
nagens muito diferentes no mes-
mo propósito de vingança. Tra-
ta-se de uma série para não levar 
muito a sério, mas sim para ver 
com leveza (o que é irónico, tendo 
em conta o início do piloto), nes-
ta que é uma aposta da CW para 
perceber o potencial de «Walker» 
como universo seriólico.

É inevitável mencionar «Yellowsto-
ne», dos canais TVCine. De facto, a 
série do tempo presente conseguiu 
recuar à mesma época de uma for-
ma mais credível e dura, ainda que 
assegurando também uma forte 
camada de drama. O lado de dis-
puta de terrenos e corrupção ativa 
desperta mais um par de semelhan-
ças. Há ainda algumas parecenças 
com «Outlander», embora mais à 
superfície. Resta saber se o público 
se interessa pelo género e vai dar 
resposta, ou se os canais norte-a-
mericanos têm de repensar a forma 
como investem nas suas apostas de 
sucesso até ao ponto de exaustão.
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«Batwheels» é uma nova de 
série animação que estreia 
no canal Cartoonito a partir 
de 25 de Março. A série de 
animação é dirigida para um 
público mais jovem sendo 
um novo take no universo 
Batman. O 
homem 
morcego ao 
longo dos 
anos tem 
tido várias 
adaptações 
no mundo da 
animação. 
JORGE 
PINTO

Em «Batwheels» temos uma 
aventura onde os veículos dos 

super-heróis e vilões da cidade 
de Gotham ganham vida e são os 
principais protagonistas desta 
série. Imaginem um cruzamento 
entre o mundo de Batman com 
«Cars» o resultado final são 
episódios com muito humor e 

aventura numa animação 
descomprometida que 

combina o melhor 
do CG (animação 
computorizada) 
com o 2D. A 

METROPOLIS 
teve a oportunidade 

de conversar com o criador e 
showrunner de «Batwheels» 
Michael G. Stern e o produtor 
executivo Simon J. Smith, um 
veterano cineasta do mundo da 
animação.

ENTREVISTA

MICHAEL G. 
STERN

SHOWRUNNER

SIMON J. 
SMITH 
PRODUTOR

apresen-
tar o Batman a 

um público realmen-
te jovem

BATWHEELS
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Como surgiu o vosso 
envolvimento no cinema de 
animação?
Simon J. Smith: O que me 
inspirou foi de facto a tecnologia. 
Eu era editor de um estúdio de 
pós-produção em Londres, e 
eles conseguiram a sua primeira 
máquina de CG, e isso deixou-
me alucinado. Era uma das 
cinco máquinas no país inteiro. 
E pensei, meu Deus, isto é uma 
loucura. Pode-se fazer pairar 
uma bola cromada sobre um 
tabuleiro de xadrez. Tenho de 
me envolver nisto. Estamos em 
1987. Pode-se fazer qualquer 
coisa dentro do computador. E 
foi apenas o fascínio da arte e 
da tecnologia que me levou a 
fazer animação por computador. 

Comecei a fazer naves espaciais 
imediatamente porque adoro 
a Guerra das Estrelas. E assim 
fiz voar naves espaciais, tudo 
cresceu a partir daí. Essa foi a 
minha inspiração, tive muita 
sorte em ser exposto à tecnologia 
numa altura muito precoce. 

Michael G. Stern: Eu já estava 
a escrever argumentos para 
filmes e outros conteúdos para 
um público mais adulto. E 
quando tive os meus filhos fiquei 
interessado na televisão infantil 
porque vi o que eles estavam a 
ver, e queria ajudar a moldar algo 
melhor, mais divertido. Estava 
a olhar para o que eles estavam 
a ver e a dizer para mim mesmo 
que aquilo não era fantástico. 

Podemos fazer muito melhor 
do que isto. Por isso, fiquei 
motivado por fazer melhores 
programas para os meus próprios 
filhos. 

Como surgiu a ideia de 
«Batwheels»?
Michael G. Stern: A Warner 
Bros. queria encontrar uma 
forma de apresentar o Batman 
a um público realmente jovem, 
e eles não tinham conseguido 
descobrir como. Assim, 
descobrimos uma forma de o 
fazer, que era mostrar-lhes o 
verdadeiro Batman. Não uma 
versão infantil do Batman. É 
realmente legítimo e honesto. 
E isso clicou de imediato 
em algo diferente. E depois 

WBEI BATWHEELS AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE ™ OF © DC
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criámos «Batwheels» como 
estas personagens infantis, que 
o público jovem pode ver esse 
universo e o espectáculo através 
dos olhos dessas criações. 
Assim, esse equilíbrio entre ter o 
verdadeiro Batman e depois ter 
as personagens dos veículos para 
crianças foi uma nova abordagem 
agradável para introduzir algo 
aos mais novos. Achamos que 
funcionou muito bem.
 
Podem falar sobre a animação 
por detrás de «Batwheels»?
Simon J. Smith: Foi fantástico, 
trabalharmos com várias 
pessoas como a Superprod 
[Animation] em Paris e a 
Snowball [Studios] em Toronto. 
A Superprod fez parte do 
processo de desenvolvimento 
e há muitas inspirações que 

utilizámos. Mas o principal 
seria ter a certeza que o impacto 
visceral da computação gráfica, 
em termos da acção, não fosse 
demasiado assustador para os 
mais pequenos. Portanto, houve 
uma combinação de técnicas. 
Obtém-se este belo impacto 
visceral de uma animação 
gráfica computorizada, mas 
depois todos os nossos efeitos 
são animados em 2D, de modo a 
não ter demasiados incêndios ou 
torrentes de água assustadoras. 
Tudo foi realmente suavizado 
pela animação 2D, que assim se 
torna mais como um desenho 
animado dos sábados de manhã. 
E ainda por cima, os carros são 
animados em separado, pelo 
que se obtém um frame a 24 
segundos por frame, mas os 
olhos e as pestanas dos carros 

são animados à parte, o que é 
mais parecido com os cartoons 
de sábado de manhã. Assim, 
temos dois campos de animação 
diferentes, que o tornam 
visceral, mas mais seguro para os 
mais jovens.

Ethan Hawke é a voz de 
Batman. Como foi colaborar 
com ele?
Michael G. Stern: Adoramos 
trabalhar com o Ethan. Penso 
que ele foi uma das raras estrelas 
de cinema que leu o guião antes 
do tempo, adorou-o, viu o que 
estávamos a tentar fazer e quis 
envolver-se. Viu que estávamos 
a tratar o Batman para crianças 
com este tipo de respeito e 
diversão. E ele foi fabuloso. 
Trouxe esta energia espantosa, 
este tipo de energia de um pai 
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esgotado. E criou uma espécie 
de humor para o Batman que 
cresceu à medida que a série 
prosseguia e que manteve o 
Batman fresco mas engraçado, só 
porque reagir a estas situações é 
engraçado. Tem sido uma grande 
experiência trabalhar com ele.

Podem explicar a criação dos 
argumentos, especialmente o 
humor, e o casting das vozes 
dos restantes personagens?
Michael G. Stern: Quando se 
trata de lançar as personagens, 
poderíamos ter seguido muitos 
caminhos diferentes. Sinto 
que começámos por fundir as 
rodas de morcego, e encontrar 
o Bam [herói da série] foi tão 
importante ter essa âncora. 
Ele é realmente a estrela do 
espectáculo. E temos tanta sorte 
em encontrar o Jacob Bertrand 

[voz do Bam], que tinha feito o 
«Cobra Kai». Ele tem essa aura 
de criança comum e trouxe uma 
energia incrível consigo. Assim, 
cada uma das personagens 
tem uma coisa diferente que 
estávamos à procura. Por vezes, 
procuramos actores mais novos 
através do casting e queríamos 
mesmo lançar crianças em 
alguns dos papéis, e noutros 
casos procuramos actores mais 
velhos. E há uma combinação 
de novos actores e actores de 
voz com mais experiência e 
celebridades que vêm de longas-
metragens e da televisão. Temos 
uma grande mistura. 

Simon J. Smith: Penso que 
a maior parte do humor se 
estendeu ao design do som 
porque misturamos muitos sons 
legítimos de carros, sons de 

carros muito fixes, mas depois 
sons de impacto de cartoon 
divertidos para acompanhar a 
acção. É bastante raro que este 
tipo de série de animação tenha 
sons legítimos de veículos e 
jactos e coisas do género, mas 
ao mesmo tempo tem impactos 
realmente divertidos e efeitos 
sonoros muito engraçados para 
acompanhar. Tivemos essa 
legitimidade e essa combinação 
divertida. Temos a acção e temos 
o humor. 

Nas últimas décadas o 
Batman na cultura popular 
ficou associado a um tom 
mais negro, pensam que 
isso possibilitou abrirem o 
espectro do humor ao jeito de 
«Batman» [1966] com o Adam 
West?
Michael G. Stern: Penso que 
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sim. Absolutamente que sim. 
Poderíamos ser muito mais 
silenciosos. A nossa regra, porém, 
foi nunca ridicularizar o Batman. 
Nós não fazemos paródia do 
Batman. Apenas temos tudo o 
que é palerma a acontecer à sua 
volta. O Simon e a 
sua espantosa 
equipa 
de design 
inventaram 
imediatamente 
todos estes 
desenhos caprichosos para os 
vilões e os seus veículos. Por isso, 
de imediato, é engraçado antes 
mesmo de uma palavra sair da 
boca de alguém, quando vemos o 
personagem Pinguim encarnado 
num patinho em forma de barco, 

um patinho de borracha gigante 
sobre rodas a vir na nossa direção, 
é hilariante. Portanto, penso que 
a todos os níveis, integrámos 
o humor em todas as partes da 
produção. 

Simon J. Smith: Sim, 
nunca perdemos 

isso. Podemos 
rir com ele, mas 
mantemo-lo sempre 
como Batman. 

Sendo o Batman. 
Ele é o rochedo da frieza sobre 
a frieza que emana de toda a 
série. E descobrimos muito cedo 
no início do primeiro episódio 
o quão importante ele é e como 
ele influencia todo o sentimento 
de Gotham e a saga. Por isso 

queríamos ter a certeza de não 
quebrar isso de todo, e ao mesmo 
tempo ter coisas loucas a acontecer 
à sua volta e ele a reagir a essa 
loucura. Foi assim que tudo 
funcionou.

A série contém arcos 
narrativos ou segue a lógica 
dos episódios isolados?
Michael G. Stern: Na sua 
maior parte, as histórias são 
entidades separadas entre si. 
Mas há a certeza, chamo-lhes 
episódios marcantes e especiais 
que mudam as coisas ao longo 
do tempo. Por isso, vai-se sentir 
como uma história abrangente 
porque as coisas vão mudar de 
tempos a tempos, mas, na sua 
maioria, são episódios individuais 

desenhos 
caprichosos para 
os vilões e os seus 

veículos
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encapsulados.
Queríamos tratar este público 
jovem como qualquer público, 
e dar-lhes todas as coisas num 
espectáculo de super-heróis que 
teríamos num filme de super-
heróis. Não há razão para não se 
divertirem com as reviravoltas 
do enredo e não podem ter o 
Batman a agir como o Batman. Por 
isso, tentámos dar-lhes, apesar 
de serem jovens, todas as coisas 
fantásticas que adoramos nesse 
personagem. 

Simon J. Smith: Estou realmente 
satisfeito com a forma como o 
executámos, porque vamos dar aos 
fãs do Batman e da DC o que eles 
querem, mas não da forma que 
eles esperam. 

Como observam a animação 
nos últimos 25 anos que 
possibilita a que tenham 
as ferramentas para 
desenvolverem uma série com a 
qualidade de «Batwheels»?
Simon J. Smith: Tem havido 
certos marcos na história da 
tecnologia e das longas metragens 
e séries televisivas que abriram 
subitamente a mente das pessoas 
a coisas diferentes. Penso que 
uma das grandes influências para 
mim foi o «Homem-Aranha: No 
Universo Aranha» [2018] que 
lembrou a todos que existem 
todas estas outras técnicas super 
brilhantes a que estávamos 
habituados à excepção de filmes 
de computação gráfica [CG]. E 
penso que isso abriu muitas 

portas para que as pessoas 
aceitassem diferentes tipos de 
estilos combinados de animação 
para fazer algo diferente. E 
essa é a abordagem que tivemos 
com «Batwheels», combinar 
todas estas diferentes técnicas 
fantásticas para criar algo que 
pareça certo para o tom da série. 
Estou extremamente satisfeito 
com o que temos. Estou muito 
orgulhoso da série porque todo o 
desafio era apenas dar ao público 
um Batman e um Gotham que 
eles conhecem mas que nunca 
tinham sentido antes desta 
forma. E esse era o objectivo. E 
penso que atingimos realmente o 
alvo. Adoro realmente a sensação 
e o aspecto da série e as críticas 
positivas.
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Um mês de inéditos TVCine que fica 
marcado pela estreia de «Os Santos 
Mafiosos de Newark». A prequela 
de «Os Sopranos» é um regresso a 
um universo que deixou saudades 
a muitos espectadores. O filme tem 
a presença de Michael Gandolfini a 
interpretar a versão adolescente de 
Tony Soprano, um personagem que 
celebrizou o seu pai, James Gan-
dolfini, um actor notável que infe-
lizmente desapareceu demasiado 
cedo.

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE





INÉDITOS TV CINE

«Os Santos Mafiosos de Newark» é uma revisitação 
do universo de «Os Sopranos» (1999) de David Chase, 
uma das melhores séries da televisão moderna. A 
série tinha como protagonista Tony Soprano (James 
Gandolfini), um chefe da máfia de Nova Jersey que 
tinha entre mãos os desafios da sua organização 
criminosa, os problemas familiares e a sua saúde 
mental. 
Nesta prequela recuamos ao final dos anos 1960 a 
Nova Jersey. Tony (Michael Gandolfini), o futuro 
líder dos Sopranos, é um adolescente ainda há procura 
do seu lugar no mundo, é perspicaz, divertido e tem 
perfil de um líder nato. O personagem é interpretado 
pelo filho de James Gandolfini, esperamos que um 
dia atinja o patamar do pai que faleceu no auge da 
sua carreira. Tony é muito influenciado pelo tio 
Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola na melhor 
interpretação do filme), que se torna o líder da família 
criminosa. Dickie é uma espécie de figura paternal que 

está distante da psique mais insana dos pais de Tony.  
O filme centra-se na ascensão violenta de Dickie no 
seio da máfia local. A narrativa desenrola-se num 
período de tumultos sociais e raciais nos EUA, o mau 
génio de Dickie Moltisanti colide com Harold (Leslie 
Odom Jr.), o capanga afro-americano que se deseja 
emancipar da máfia italiana e criar a sua organização 
criminosa. 
Também reconhecemos as versões embrionárias e 
algo caricaturadas dos adoráveis cromos mafiosos 
da série. Há um refresh e um olhar desconstrutivo 
para personagens como Livia Soprano (Vera Farmiga, 
noutro bom apontamento) e Junior Soprano (Corey 
Stoll). E temos a última grande performance de Ray 
Liotta num duplo papel - é ver para perceber o génio 
deste belo actor falecido em 2022. 
O filme não captura o génio de «Os Sopranos» mas 
serve para descobrir que a pancada, a violência e a 
tragédia corre nas veias da família há largos anos. JP

OS SANTOS MAFIOSOS DE NEWARK
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MILAN KUNDERA, DA BRINCADEIRA À INSIGNIFICÂNCIA 

«Milan Kundera, da Brincadeira à Insignificância», é um 
título muito feliz que sintetiza um documentário que 
mergulha a fundo na carreira de um dos maiores escri-
tores da história da literatura. Milan Kundera é consi-
derado por muitos uma figura que mudou a direção do 
pensamento e da literatura com a sua escrita. O filme 
foi realizado por Milos Smídmajer e foca em pormenor 
passagens da vida privada e literária de Milan Kundera. 
A obra é muito semelhante ao espírito de Kundera: um 
documentário subjectivo que confere diferentes inter-
pretações do autor. As peças teatrais, os ensaios, os con-
tos, os livros, a figura pública e o grande amor pela sua 
esposa Vera Kundera, tudo é refinado através do prisma 
de vários amigos, historiadores e ex-colaboradores. Te-
mos também significativas opiniões na primeira pessoa 
do autor que foram concedidas no passado. O autor de-
sapareceu da vida pública em 1985, deixou de dar entre-
vistas a partir dessa data, deixando a sua obra ser o seu 
testemunho vivo.  Até mesmo, nesse acto, Kundera as-

sume-se como uma inspiração e autonomia no corrente 
mundo que vive apenas para a exposição. O filme segue 
por ordem cronológica a escrita de Kundera em paralelo 
com as mudanças do mundo à sua volta, da juventude 
em Brno, ao amadurecimento em Praga onde foi profes-
sor na FAMU [Escola de Cinema] influenciando cineas-
tas como Miloš Forman e Agnieszka Holland. O abalo 
sísmico no seu país com a Primavera de Praga de 1968 e 
consequentemente o exílio que o levou para França. Há 
imensas passagens no documentário que são dignas de 
menção: as memórias na Checoslováquia, a posição de-
terminada sobre as traduções e adaptações da sua obra, 
a desilusão no processo de adaptação ao cinema de “A In-
sustentável Leveza do Ser” e a mudança de língua a meio 
da sua carreira literária para um francês puro e crista-
lino. «Milan Kundera, da Brincadeira à Insignificância» 
é um tributo que permite uma sólida interpretação da 
carreira de Kundera para todos aqueles que desconhe-
cem este génio da literatura. JORGE PINTO
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«A Dívida» é um thriller canadiano com uma produção 
independente. A história é uma combinação de drama 
familiar com uma corrida contra o tempo para resolver 
uma situação de vida ou de morte. Nesse processo de 
crime e vingança, Chris (Mark O'Brien) irrompe no 
ecrã após um negócio de droga falhado, cruza-se com o 
pai desavindo (Will Patton) que decide ajudá-lo devido 
ao remorso do passado e a aflição do filho. Entre tiros, 
ameaças e corpos à beira da estrada, pai e filho vão 
improvisando e descobrindo formas de sobreviver à 
medida que olham para um passado incompreendido 
que criou um abismo na família. «A Dívida» é uma obra 
onde a violência é muito seca, real e no momento. Não 
houve intuito em amplificar o que por si mesmo é uma 
reação brutal e nesse aspecto «A Dívida» consegue 

transpor o crescendo na narrativa para o realismo 
das emoções dos personagens. O filme não chega a 90 
minutos e passa num ápice, são raros os momentos 
“mortos”. A adrenalina dispara e os personagens 
só desejam sair de um poço que se torna cada vez 
mais fundo. O título original do filme é «Hammer» 
(martelo), embora o filme tenha o impacto de um 
martelo, a pelicula foi feita em homenagem à alcunha 
do pai do realizador e co-argumentista que se inspirou 
livremente nas relações familiares da sua família. 
Christian Sparkes criou um filme despretensioso, 
claramente independente, com um actor maravilhoso 
(Will Patton) e um jovem protagonista (Mark O'Brien) 
que carrega perfeitamente a ansiedade e as motivações 
da trama. JORGE PINTO

A DÍVIDA
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A PRINCESA DA RUA

«A Princesa da Rua» é uma fábula moderna desen-
rolada nas ruas de Los Angeles. É um cenário de 
procura de felicidade e normalidade, com a dinâmi-
ca central de numa forte relação entre pai e filha, 
no meio da desolação dos sem abrigo. Alicia (Tayler 
Buck), também conhecida carinhosamente como 
Princesa, vive em casas de acolhimento mas sempre 
que pode está nas ruas com a sua única família. O pai 
(Edi Gathegi) de Alicia é um ex-militar que combateu 
no final dos anos 2000 no Afeganistão. O sargento é 
um artesão de mitos e um contador de histórias mas 
teve uma lesão grave no cérebro e sofre de stress pós 
traumático de guerra que acabou por destruiu o seu 
seio familiar. Alicia com 12 anos recusa-se a seguir 
com a sua vida e ser adoptada por uma nova família, 

é forte, resiliente, amorosa e criativa. Como em to-
das as fábulas há perigos e cavaleiros que defendem 
a sua dama, neste caso, o pai de Alicia que desperta 
sempre do seu estado vegetativo para resgatar a fi-
lha de situações inesperadas. É uma obra que debate 
a ternura e a resiliência de uma criança que a todo 
custo não abdica da quebra dos laços afectivos com 
o pai. A adolescente é o fio condutor do pai sem abri-
go e com problemas mentais com a realidade mas é 
um esforço inglório e perigoso. É uma história que 
também aborda a saúde mental, especialmente, dos 
veteranos de guerra e o abandono desta comunida-
de pelo sistema. O filme foi produzido, entre outros, 
por Morgan Freeman e o protagonista Edi Gathegi 
que se atirou com garra ao seu papel. JORGE PINTO
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É isso mesmo. O canal Cinemundo começa abril, 
com terror a mil! Mas calma, também há especiais 
dedicados ao Dia Mundial do Livro, uma viagem louca 
a Las Vegas, agentes secretos no Líbano e homens 
musculados e transpirados com jeito para a dança. 
SARA AFONSO

«The Conjuring - A Evocação» [foto], de 2013, foi o 
filme selecionado para abrir o ciclo de “Segundas de 
Terror”. A narrativa leva-nos aos eventos macabros 
que assolam dois investigadores de fenómenos 
paranormais, Ed e Lorraine Warren, contratados 
para “limpar” a casa da família Perron assombrada 

por espíritos malignos. Com Patrick Wilson e Vera 
Farmiga nos principais papéis, o filme de James Wan 
pode ser visto no dia 3, pelas 22h30. 
Uma semana depois, dia 10, às 23 horas, é a vez de 
«A Casa na Floresta», de Drew Goddard. Com Chris 
Hemsworth, Richard Jenkins e Kristen Connolly, 
esta é a história de cinco amigos que vão passar 
um feriado numa cabana nas montanhas, na qual 
encontram um diário que esconde muito mais do que 
algumas linhas escritas por alguém. 

No dia 17, é a vez de «Sinister - Entidade do Mal», 
com Ethan Kawke e Juliet Rylance, escrito e realizado 
por Scott Derrickson («O Exorcismo de Emily Rose») 
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e dos produtores de «Actividade Paranormal» e 
«Sobrenatural». O filme é exibido às 22h45 e conta a 
história de Ellison, um autor de romances policiais 
que encontra, na casa nova que comprou para a 
família, uma caixa com filmagens antigas de crimes 
horripilantes, cometidas por uma entidade do mal. 

«The Nun - A Freira Maldita» completa o especial 
no dia 24, às 23 horas. Antes de «Anabelle» e «The 
Conjuring 2 – A Evocação», existe a história de uma 
jovem freira que se suicida numa abadia na Roménia. 
Um sacerdote com um passado sombrio e uma noviça 
prestes a fazer os seus votos finais, são enviados pelo 
Vaticano para investigar este acontecimento, mas vão 

descobrir que tudo começa onde acaba a proteção de 
Deus. Depois destes quatro filmes, é provável que não 
tenha sonhos cor-de-rosa. 

Para descontrair, entre numa aventura com quatro 
amigos que partilham uma amizade há 50 anos. 
Billy (Michael Douglas) pede a sua noiva de 30 anos 
em casamento e convida Paddy (Robert De Niro), 
Archie (Morgan Freeman) e Sam (Kevin Kline) para 
uma despedida de solteiro de arromba… em Las 
Vegas. Experiências limite, grandes partilhas, muitas 
bebedeiras e confissões perigosas são o mote de «Last 
Vegas - Despedida de Arromba», ao qual se pode 
juntar no dia 7, às 21h.
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A grande ação chega no dia 16, às 21h, com «Beirute 
– O Resgate», do argumentista da trilogia de Bourne, 
Tony Gilroy, e realizado por Brad Anderson («O 
Maquinista» e «Transiberiano»). Protagonizado por 
Jon Hamm e Rosamund Pike, o filme recua a 1982, 
altura em que o ex-diplomata americano Mason 
Skiles (Hamm) tem de regressar a Beirute para 
uma missão pouco clara. Já na capital do Líbano, 
depara-se com uma zona de guerra de extrema 
violência e percebe depois a verdadeira razão do 
seu recrutamento: negociar a libertação de um líder 
terrorista em troca da do seu amigo Cal, agente da 
CIA.

Dia 19, às 21 horas, é a vez do vencedor do Óscar 
de Melhor Filme Internacional, Prémio FIPRESCI e 
Melhor Argumento em Cannes, ou o Globo de Ouro 
de Melhor filme Estrangeiro, «Drive My Car». A partir 
de um conto de Haruki Murakami, o filme conta a 
história do ator e encenador Yusuke Kafuku, viúvo, 
que é convidado para encenar uma peça de Tchécov, 
num festival de teatro em Hiroshima. No carro em 
que se desloca, conduzido pela discreta jovem Misaki, 
Kafuku redescobre-se enquanto tenta perceber a 
história de Oto, a sua mulher que partiu dois anos 
antes. Esta é oportunidade imperdível para ver, ou 
rever, «Drive My Car», de Ryûsuke Hamaguchi.
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Por fim, um especial dedicado ao dia Mundial do 
Livro, que passa no dia 23, entre as 15h40 e as 23h. 
«Negócio das Arábias», de Tom Tykwer («Corre, Lola, 
Corre» ou «Cloud Atlas»), com Tom Hanks e Omar 
Elba, inspirado no livro «A Hologram for the King», 
de Dave Eggars, abre o especial dedicado aos livros.  

Segue-se «O Sétimo Filho», às 17h20, de Sergei 
Bodrov, com Julianne Moore e Jeff Bridges, enquanto 
«Wonder – Encantador» chega às 19h05, com Julia 
Roberts e Owen Wilson como pais do menino especial 
Auggie (Jacob Tremblay). No mesmo dia, mas às 21h, 
«Lion - A Longa Estrada para Casa» é a vez de Nicole 

Kidman, Dev Patel e Roony Mara representarem a 
história verídica escrita por Saroo Brierley sobre o 
desaparecimento de uma criança. Para fechar, «Kick-
Ass - O Novo Super-Herói» pode ser visto às 23h, com 
Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage e Chloë Grace 
Moretz como cabeças de cartaz.

Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, 
Adam Rodriguez e Kevin Nash regressam para uma 
última dança enquanto Kings of Tampa e estão 
prontos para arrasar. Corpos musculados e suados, e 
muitos passos de dança, vão fazer as delícias dos fãs 
da chancela, no dia 30 de abril, a partir das 21h. 
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PARA LESLIE

TÍTULO ORIGINAL

To Leslie
REALIZAÇÃO

Michael Morris
ELENCO

Andrea Riseborough  
Allison Janney  
Stephen Root  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

119 min.
ANO

2022
 

Toda a gente merece uma segunda oportunidade. E 
uma terceira. Uma quarta?... Na vida real, as situações 
de alcoolismo são sempre extremamente complexas 
e desgastantes. Boa parte desse desgaste resulta 
das sucessivas recaídas que arrasam por completo 
a confiança não só da própria pessoa que sofre da 
dependência, mas a de todos os envolvidos – família, 
amigos. O filme «Para Leslie» não é alheio a esses 
“efeitos colaterais” do vício, mas o seu foco vai de 
facto para a personagem que lhe dá o título. 

Quando a conhecemos, Leslie (Andrea Riseborough) 
parece ter chegado ao fundo do poço. Passaram-se 
6 anos desde que ganhou a lotaria, e ela está agora a 
ser posta na rua, expulsa de um motel barato onde 
aparenta ter ficado nos últimos tempos. Sobre aquilo 
que lhe terá acontecido, as diferentes etapas deste 
revés, sabemos pouco – que é como quem diz, quase 
tudo. Condensado num raccord entre dois planos do 

seu rosto, a história de uma vida em ruínas.

Sem grandes alternativas, Leslie vê-se obrigada a 
voltar às origens, ao confronto com velhos conhecidos 
que não esqueceram nem perdoaram o grande 
falhanço desta mulher, como mãe, mas, talvez 
sobretudo, como americana. A má gestão do capital 
é uma espécie de pecado que lhe está colado à pele 
como uma tatuagem. E, no entanto, não saímos da 
América! Como tal, a força de vontade, o amor e o 
empreendedorismo podem mesmo salvar o dia.

Nomeada para o Oscar de Melhor Actriz, Riseborough 
entrega-se por completo ao seu papel. Pena que 
Michael Morris não aproveite o seu carisma e energia, 
embrulhando-a num argumento feito de clichés mais 
ou menos testados. O filme pode até resultar com 
alguns tipos de público, mas certamente não ficará 
para a história. CATARINA MAIA
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AS BESTAS

TÍTULO ORIGINAL

As bestas
REALIZAÇÃO

Rodrigo Sorogoyen
ELENCO

Marina Foïs 
Denis Ménochet 
Luis Zahera 
ORIGEM

França/Espanha
DURAÇÃO

137 min.
ANO

2022

«As Bestas» é um brilhante tratado sobre a 
compreensão do comportamento e o ódio humano. 
O exercício de masculinidade e violência desenrola-se 
numa pequena aldeia perdida nas colinas da Galiza. 
Um casal francês deslumbrado pela beleza de uma 
aldeia galega instala-se no povoado para praticar 
agricultura biológica e desfrutar a vida e o espaço. Eles 
tornam-se vítimas da intimidação de dois vizinhos que 
se sentem prejudicados pela posição do casal face à 
instalação de moinhos de produção de energia eólica na 
aldeia. O argumento da contenda é deixado ao arbítrio 
do espectador, o filme é imparcial nesse debate. 
«As Bestas» conquista de mansinho o espectador. 
Percebemos que existe uma clivagem aberta na relação 
de dois homens que se vai transformar numa visceral 
rixa de vizinhos, resultando num antagonismo 
inevitável e devastador. Um confronto de duas forças 
que representam diferentes interesses sem capacidade 
de dialogar a não ser através da masculinidade 
exacerbada. 
A produção franco-espanhola foi realizada com ideias 
claras e explícitas por Rodrigo Sorogoyen, que também 
assinou o argumento em conjunto com Isabel Peña. 
Rodrigo Sorogoyen é uma das novas e vibrantes vozes 
do cinema espanhol, foi nomeado para um Óscar de 
Melhor Curta Metragem em 2019 com «Madre».

«As Bestas» é a confirmação de todo o seu virtuosismo 
e poder visual na arte de dirigir os actores num 
sufocante thriller psicológico em paralelo com a 
tensão silenciosa que invade o ecrã em paisagens 
naturais que tornam ainda mais cruel toda a 
tragédia humana. A cinematografia de Alejandro de 
Pablo é impressionante e a orquestração sonora de 
Olivier Arson cria todo um reportório nos nossos 
ouvidos, injectando beleza e inquietude nesta trama, 
sublinhando emoções com sonoridades que enfatizam 
as florestas, o isolamento mas também o lado 
primitivo da humanidade.
A força interpretativa deste filme ficou a cargo de 
quatro belas actuações. O francês Denis Ménochet 
tem uma performance de corpo e alma criando 
um personagem instintivo. O galego Luis Zahera 
interpreta Xan num papel quezilento, atordoante e 
profundamente real. Estes são bem coadjuvados por 
Diego Anido no papel de Lorenzo, o irmão palerma e 
instigador de Xan, e a francesa Marina Foïs, a esposa 
de Antoine, que é inicialmente o retrato de amor e 
satisfação perante a comunhão com a natureza e no 
último terço é o reflexo da dor. 
«As Bestas» é um drama inesquecível que transforma 
uma história comum num épico humano inerente à 
realidade galega e portuguesa. JORGE PINTO
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IMPÉRIO DA LUZ

TÍTULO ORIGINAL

Empire of Light
REALIZAÇÃO

Sam Mendes
ELENCO

Olivia Colman  
Micheal Ward 
Colin Firth
ORIGEM

EUA/Reino Unido
DURAÇÃO

115 min.
ANO

2022
 

Escrito e dirigido pelo galardoado Sam Mendes, 
que neste Império de Luz nos aparece menos 
grandiloquente que no seu filme anterior, 1917, mas 
nem por isso menos ambicioso, A narrativa leva-nos 
até aos inícios da década de 1980 na pequena cidade 
costeira britânica de Margate onde conhecemos um 
núcleo de protagonistas a braços com os conflitos e 
as alegrias da natureza humana. O nexo da história 
leva-nos até a um velho cinema onde se cruzam as 
personagens principais: Hilary, a admnistradora 
do cinema, que se debate com problemas mentais e 
solidão, e Stephen Murray, um jovem negro que se 
prepara para ingressar na universidade enquanto 
procura escapar ao racismo da época e criar um 
qualquer tipo de relação com os seus colegas do 
cinema.
No papel o projecto deve ter parecido sedutor e 
apropriado para os nossos dias, a um nível o filme 
apresenta-se como uma celebração da magia do 
cinema, o mundo de sonho e fantasia capaz de 
transportar o espectador para um lugar melhor. Mas 
Mendes tempera a sua  narrativa com alusões directas 
ao racismo da Grã-bretanha de Margaret Thatcher e 
também aos distúrbios psicológicos da protagonista. 
Plasticamente falando o filme é uma obra muito bem 
concebida com um magnífico trabalho do director de 

fotografia Roger Deakins, que constrói um universo 
envolvente e sedutor pelo modo como contrasta o 
cenário com as suas alternâncias de luz, penumbra 
e trevas. A dupla de músicos Trent Reznor e Atticus 
Ross dão-nos uma banda sonora de grande beleza 
e sensibilidade que parece ilustrar na perfeição o 
propósito de Sam Mendes. O mesmo se pode dizer dos 
desempenhos de Olivia Colman e do jovem Michael 
Ward, modelos de representação. Dito isto, resta-nos 
uma questão. Porque é que com estas virtudes o filme 
não vai mais além? Ou seja porque é tão chato? Sim, 
eu escrevi chato. Não vou tão longe como dizer que 
se assemelha a ver tinta a secar, mas não é normal 
estar a ver uma fita e estar constantemente a olhar 
para o relógio. Este filme está cheio de boas intenções, 
escolhidas a dedo por entre as preocupações de 
sensibilidade, inclusão, etc., que agora nos norteiam. 
Mas falhou algo na receita, o argumento de 
Mendes é pobre, se bem que muito bem engalanado 
visualmente, não sendo o bastante para seduzir um 
público que queira mais do que um pequeno drama 
provincial. Este é daqueles filmes onde os críticos 
foram para um lado e o público para o outro. Em 
última análise podemos afirmar que temos aqui um 
belo exercício de estilo, mas não mais que isso.
MANUEL C. COSTA
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VIVER

TÍTULO ORIGINAL

Living
REALIZAÇÃO

Oliver Hermanus
ELENCO

Bill Nighy 
Aimee Lou Wood 
Alex Sharp 
ORIGEM

Reino Unido/Japão/Suécia
DURAÇÃO

102 min.
ANO

2022
 

Em 1952, Akira Kurosawa realizou um magnífico e 
intimista conto urbano chamado «Viver - Ikiru»: a 
história de um funcionário público que sai do torpor 
dos dias passados na sua repartição ao descobrir 
que tem um cancro e poucos meses de vida. Foi essa 
mesma história, profundamente inscrita no Japão dos 
anos 1950, que o nobel Kazuo Ishiguro recuperou em 
«Viver», adaptando à realidade britânica da mesma 
década o argumento coassinado por Kurosawa, 
Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni. Estamos então 
perante uma nova versão encomendada ao realizador 
Oliver Hermanus, que acima de tudo se mostrou 
competente na missão de dar “vida” a uma narrativa 
ultra delicada, mantendo o cenário de época.
Na verdade, Hermanus será o nome menos relevante 
nesta operação arriscada. Ishiguro, cuja sensibilidade 
britânica já tinha ficado à vista em «Os Despojos do 
Dia» (1993), o filme de James Ivory baseado num 
romance seu, volta a provar que o refinamento da 
escrita pode ser a base mais segura para o “espírito” de 
certos retratos dramáticos – não admira que desta feita 
tenha alcançado a nomeação para o Oscar de melhor 
argumento adaptado.
Mas não é apenas a esse crédito que se deve o toque 
de nobreza de «Living». A saber, Bill Nighy (também 
nomeado ao Oscar), que interpreta o tal funcionário, 

aqui responsável pela divisão de obras públicas da 
Câmara Municipal de Londres, encarna a própria 
definição de gentleman. Ele é um Sr. Williams perfeito: 
um homem de trato polido, respeitável, mais ou menos 
apagado no seu quotidiano e praticante da burocracia. 
Uma postura monótona que se transforma no 
momento em que o médico lhe dá a má notícia... Aí, o 
herói entra em ação: o que lhe importa é viver e ser útil 
a quem sempre foi lesado pelo funcionalismo público, 
algo que se traduz no projeto e obra de um pequeno 
parque infantil, que será o seu secreto legado (ele não 
revela a quase ninguém a sua condição).
No fim de contas, o que «Ikiru» tinha que «Viver» 
não tem é carga melodramática. Onde o filme de 
Kurosawa se revela denso e comovente, este é 
aprazivelmente elegante e suavemente enternecedor. 
Falta-lhe o porte emocional e a especificidade 
cultural do outro (veja-se toda a sequência do 
velório do protagonista em «Ikiru»), embora Bill 
Nighy assegure cada nota de gentileza e melancolia 
à personagem. Ser um autêntico cavalheiro inglês, 
guardião de um classicismo esquecido, não está ao 
alcance de qualquer ator – cada gesto ou expressão 
de Nighy coloca «Viver» um pouco acima das suas 
modestas hipóteses de igualar uma obra-prima. 
INÊS N. LOURENÇO
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JUSTIÇA PARA 
EMMETT TILL

TÍTULO ORIGINAL

Till
REALIZAÇÃO

Chinonye Chukwu
ELENCO

Danielle Deadwyler 
Jalyn Hall 
Frankie Faison  
ORIGEM

EUA
DURAÇÃO

130 min.
ANO

2022
 

A justiça é um dos conceitos mais basilares de qualquer 
sociedade, que deveria ser refletido para todos, sem 
diferenças. Não é e nunca foi, como «Justiça para 
Emmett Till» tão evidencia. A obra aborda um caso 
real, passado na década de 1950, quando um jovem 
rapaz, Emmett Till, foi brutalmente assassinado, nos 
EUA. Segue-se uma jornada de luta pela sua mãe, 
Mamie Till-Mobley, que tenta que se faça justiça aos 
responsáveis do ataque de ódio racial.
«Justiça para Emmett Till» é um filme, 
inevitavelmente, doloroso, reflexo de um caso 
absolutamente chocante.  Chinonye Chukwu revela 
delicadeza na realização, mostrando o que tem de ser 
mostrado, mas não expõe o que não é necessário expor. 
De certa forma, acaba por honrar a própria decisão de 
Mamie. A narrativa é linear, mas que vai mudando de 
tom com o decorrer dos acontecimentos, passando do 
entusiasmo ao choque e à consternação.
O palco é dado a Mamie, num belo trabalho de 
interpretação da protagonista, Danielle Deadwyler. 
O seu desempenho é um dos trunfos do filme e a 
atriz exibe habilidade no doseamento de emoções, 
equilibrando explosão com constrição, envolvendo o 
espectador na dor, luta e garra da sua personagem. O 
restante elenco também não falha, com destaque para 
Whoopi Goldberg, Frankie Faison e o jovem Jalyn Hall.

“Sê pequeno lá”, alerta Mamie, enquanto se despede 
do seu filho, prestes a partir em viagem para o 
Mississipi, para passar uns dias com tios e primos. 
As palavras são um murro no estômago e mostram a 
dimensão de quanto o racismo estava impregnado na 
época, algo que o filme passa em vários momentos, 
mesmo nos mais simples.  
É certo que a obra poderia ter ido mais longe, 
prendendo-se a alguma linearidade e pouco 
arrojo. Contudo, o filme eleva-se pela pertinência 
da história contada e na forma como o faz, até 
porque este é um acontecimento que decorreu 
em meados do século passado, mas a realidade 
atual mostra-nos que, infelizmente, o ódio ainda 
continua vivo, tantos anos depois.
A igualdade não existe para todos e tal ainda 
parece longe de acontecer. «Justiça para Emmet 
Till» faz a sua parte, ao mostrar uma história 
ainda desconhecida para muitos e expondo o 
impacto devastador do racismo. Honra também 
a jornada de uma mulher colocada numa posição 
impossível, que viria a tornar-se ativista 
pelos direitos civis e dar um valor maior à luta 
pela justiça. Para que nunca mais ninguém 
tenha de ser pequeno para poder sobreviver. 
TATIANA HENRIQUES
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«Luther: O Cair da Noite» marca o regresso do DCI 
John Luther para mais uma viagem psicológica e 
criminal ao lado negro da mente humana. Nesta 
incursão, o intrépido detective britânico chega-nos 
em formato condensado numa longa-metragem após 
cinco temporadas de grande sucesso nos ecrãs da BBC.

«Luther: O Cair da Noite» assinala a estreia na 
realização de Jamie Payne, com o criador da série, 
Neil Cross, a assumir o papel de argumentista. A 
realização é ligeiramente episódica e faltou-lhe 
alguma coesão, mas devemos assinalar que em termos 
visuais há também momentos muito intensos e bem 
conseguidos: uma sequência noturna em Piccadilly 
Circus  e o arrepiante clímax, dignos de uma longa-
metragem. Neil Cross criou uma boa trama de mistério 
e drama. Comparativamente à série parece-nos 
limitado pela condensação narrativa, especialmente 
no desenvolvimento dos personagens, veja-se o papel 
de Cynthia Erivo.

Um rapto em Londres, uma promessa não 
cumprida, um serial killer à solta e Luther atrás 
das grades são o arranque deste thriller. Luther 
tem um adversário à sua altura na figura de um 
ciberterrorista maquiavélico e totalmente insano. 
O controlo da vida das pessoas à distância através 
dos meios digitais vai estar no centro da trama. 
É o digital versus o analógico. Se preferirem, um 
detective extremamente inteligente, instintivo 
e analítico versus o puro mal na figura de David 
Robey (Andy Serkis). Este é um financeiro com 
vários parafusos a menos que se aproveita da 
presença digital das vítimas para manipulá-las 
à distância através da chantagem: o medo da 
vergonha de serem reveladas as suas indiscrições é 
bem maior do que a própria morte. 

Há personagens que estão magníficos, a começar, 
evidentemente, pelo imparável anti-herói Luther, 

LUTHER:  
O CAIR DA NOITE

TÍTULO ORIGINAL

Luther: The Fallen Sun
REALIZAÇÃO

Jamie Payne
ELENCO

Idris Elba 
Cynthia Erivo 
Andy Serkis
ORIGEM

Reino Unido/EUA
DURAÇÃO

129 min.
ANO

2023
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com Idris Elba a ser igual a si mesmo num grande 
personagem que definiu a sua carreira. Sempre que 
surge em cena o espectador quer mais Luther, de 
tal forma é cativante a sua interpretação. Dermot 
Crowley no papel do ex-comissário Martin Schenk, 
um figurão da série, um personagem habituado 
a lidar com os demónios internos de Luther, que 
por muito maus que sejam, são remédio santo 
para lidar com os psicopatas. Cynthia Erivo é 
uma adição a esta mitologia no papel da nova 
comissária Odette Raine. A actriz já foi consagrada 
no teatro e televisão e tem uma enorme margem 
de progressão na carreira. Desilude ligeiramente, 
mas não por sua culpa, pelo seu papel até ao 
último terço do filme. O argumento colocou 
Odette Raine inicialmente como antagonista de 
Luther, numa posição mais fria, mas, quando 
deixa de ser hermética, expressa outra palete 
de emoções e podemos vislumbrar todo o seu 

talento. Andy Serkis é o vilão da história, e um 
actor que dispensa apresentações, é realmente 
muito versátil. O seu personagem, David Robey, 
é narcisista, inteligente, mau como as obras e um 
manipulador exemplar. Em alguns momentos 
torna-se contudo demasiadamente patético na 
excitação da sua grande ambição criminosa. 
Ficamos na dúvida se é overacting ou se será 
mesmo loucura do personagem elevada ao cubo.

O filme não se conseguiu distanciar da matriz 
televisiva e tinha meios para criar uma obra mais 
distinta que poderia sobreviver sem a bengala da 
série. Apesar desta fragilidade «Luther: O Cair da 
Noite» é um sólido thriller e não desilude os fãs da 
série. JORGE PINTO
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REGRESSO A 
SEUL

TÍTULO ORIGINAL

Retour à Séoul
REALIZAÇÃO

Davy Chou
ELENCO

Park Ji-min  
Oh Kwang-rok  
Guka Han 
ORIGEM

França
DURAÇÃO

115 min.
ANO

2022
 

Freddie (Park Ji-min), adotada por um casal francês há 
vários anos, decide viajar até à Coreia do Sul, de onde 
é originária. Despreocupada, leve e irresponsável, 
a protagonista da história pensada e realizada por 
Davy Chou tem um conjunto de opções inconscientes 
que, ainda assim, a colocam em rota de colisão com 
a sua própria identidade. A verdade é que, pese 
embora as suas dúvidas vivam submergidas no seu 
subconsciente, o medo que diz não ter marca a sua 
capacidade, ou falta dela, de agir sobre elas. No 
entanto, o argumento conduz Freddie até às respostas. 
Não absolutas, mas em permanente construção.
«Regresso a Seul» tem como fio condutor as adoções 
internacionais, que marcaram muito a história da 
Coreia do Sul, como percebemos durante a ação. 
Com um drama apelativo e bem construído, com 
leituras profundas e além da superfície, a longa-
metragem é uma experiência cinematográfica. E 
também musical, já que a banda sonora – disponível 
em várias plataformas – desempenha um papel muito 
importante na dinâmica da narrativa. Causa reações, 
da calma ao stress e à tensão, espelhando o mix de 
provações que Freddie experiencia.
Este é o papel de estreia da artista visual Park Ji-
min, que cumpre o necessário, tendo interações 
com personagens mais desajeitadas, o que também 

funciona como transparência do desconforto 
das situações. Por exemplo, quando Freddie fala, 
pela primeira vez, com um elemento do centro de 
adoções responsável pelo seu processo. São estes que 
estabelecem o contacto com os pais, indagando o seu 
interesse em conhecer a filha.
O argumento competente e a história bem estruturada 
oferecem um filme interessante, que ilustra o lado 
mais emotivo da questão das adoções de sul coreanos. 
Uma experiência com que o próprio realizador já 
contactou de perto, e que retrata agora num filme 
humano, de estímulos variados e onde a personagem 
principal se revela complexa e cativante para a 
audiência.
A história prolonga-se ao longo de oito anos, 
com viagens sucessivas de Freddie, que revelam a 
protagonista em fases diferentes da sua vida. Por sua 
vez, também quem interage com ela, nomeadamente 
o pai biológico, mostra uma evolução no seu 
comportamento. Uma análise interessante do modo 
como as relações e as descobertas têm o poder de 
moldar a nossa personalidade, por um lado, e a forma 
como recebemos o que nos acontece, por outro. Mas 
a viagem, mesmo que uma aprendizagem, não tem 
necessariamente um final feliz. Não é sobre o final, 
mas como lá vamos chegando. SARA QUELHAS
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LAMBORGHINI 
O HOMEM POR 
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TÍTULO ORIGINAL
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REALIZAÇÃO
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ELENCO

Frank Grillo 
Mira Sorvino 
Gabriel Byrne
ORIGEM

EUA/Itália
DURAÇÃO

97 min.
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2022
 

Assinado pelo desconhecido Bobby Moresco, 
Lamborghini é uma homenagem ao fundador 
da marca, Ferruccio Lamborghini, desde a sua 
juventude, no pós 2ªguerra Mundial até à venda 
da empresa nos anos 1970 por dificuldades 
financeiras resultantes da crise do petróleo e de 
problemas sindicais.  

Tudo começou no campo, onde o seu pai, 
agricultor, enfrentava dificuldades pela carência 
de máquinas agrícolas mais eficazes e pequenas 
acessíveis aos pequenos agricultores. O sonho 
começou pela produção de tratores agrícolas. 
O jovem Ferruccio, formado em mecânica 
durante a guerra, e com a ajuda de Mateo, seu 
camarada de armas e amigo, inicia a pesquisa 
e desenvolvimento da sua primeira criação. Ao 
mesmo tempo, casa com a sua paixão de sempre 
e aguarda o nascimento do primeiro filho. É a 
primeira parte do filme, durante a qual todos os 
sonhos parecem possíveis, o momento em Itália e 
na Europa é de esperança, Porém, a vida pessoal 
do jovem Ferruccio sofre um revês trágico: ao 
dar à luz, Clelia, a sua mulher e único verdadeiro 
amor morre. Porém, o sonho de produzir tratores 
e automóveis desportivos permanece, e ele 

agarra-se a ele com todas as suas forças e no 
segundo ato do filme vemos já a primeira fábrica 
de tratores a laborar, nos anos 1960 e o projeto 
de produção do primeiro carro desportivo da 
marca, capaz de competir com a Ferrari. É um 
dos aspetos interessantes do filme: a viagem ao 
meio automóvel e às rivalidades entre marcas, os 
códigos de linguagem próprios deste universo. 
Para os fãs dos automóveis lendários é útil, 
embora para o espetador distante destes assuntos 
não diga muito. A verdade é que as carências 
dramatúrgicas, a pobreza dos díalogos e a falta 
de espessura humana das personagens fragilizam 
esta produção italo-americana. Nem a presença 
de dois nomes cimeiros do cinema, embora 
discretos nos últimos anos, como é o caso de 
Gabriel Byrne, no papel de Enzo.Ferrari e de Mira 
Sorvino, irreconhecível, como a segunda mulher 
de Ferrucio, salvam o filme.
 
Dito isto, ficamos à espera de «Ferrari» de Michael 
Mann, mais lá para o fim do ano, pois para fazer 
um bom filme não basta ter uma boa história, 
é preciso saber filmá-la. Os ingredientes para 
contar a história do fundador da Lamborghini são 
muitos, falta saber cozinhá-los. SÉRGIO ALVES
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Inspirando-se no livro “Stars At Noon”, de Denis 
Johnson, a realizadora francesa Claire Denis 
apresenta-nos a história de Trish, uma jovem 
americana perdida pelas ruas da Nicarágua, que quer 
apenas uma coisa: regressar aos Estados Unidos. 
Sem dinheiro e sem passaporte, ela abandonou as 
suas aspirações jornalísticas e dedica-se a encontrar 
formas de sair do país. Para sobreviver, vende o seu 
corpo, seja para não ser presa ou morta, seja para 
receber mais uns dólares, a moeda mais valiosa num 
país à beira do colapso. Um dia, encontra Daniel, um 
jovem empresário inglês, que aparenta ser tranquilo 
e sincero, e que pode significar muitos dólares ou até 
a sua fuga, mas a vida tem outros planos para estes 
dois estrangeiros.
 
O livro original passa-se na Nicarágua de 1984, 
durante a revolução Sandinista que viria a colocar 
um ponto final na ditadura que dominava o 
país desde 1936. Em «Stars at Noon - Paixão 
Misteriosa», Claire Denis coloca a janela temporal 
em 2021, com inúmeros sinais do contexto de 
pandemia – máscaras, testes PCR, controladores de 
temperatura, certificados de vacinação. A realizadora 

não mascara o contexto sociopolítico – apesar de 
terem filmado no Panamá devido à instabilidade 
política da Nicarágua – porque, e segundo uma 
entrevista à mesma, o propósito nunca foi fazer 
um filme sobre um período histórico. Apesar disso, 
somos constantemente confrontados com um país 
“ocupado”, por homens de máscara e metralhadora 
em punho que limitam todos os ímpetos de 
liberdade, não existe carne todos os dias, e Coca-
cola, nem vê-la. A pobreza é extrema e todos tentam 
“safar-se”.
 
Apesar de todo este “cenário” à volta, Claire Denis 
faz-nos um close up de uma paixão que surge entre 
duas pessoas de quem pouco sabemos. De uma 
sessão de sexo, por uns dólares americanos, segue-
se um quadro do qual não sabemos nada, mas que 
temos a certeza que queremos estar perto dele. Mais 
do que uma paixão, o que presenciamos é um amor 
livre e intenso, em que dois corpos impregnados 
de suor são envolvidos pelo mais bonito dos 
sentimentos quando não está subjugado às crenças 
limitadoras ou dogmas sociais. O caminho de ambos 
segue em frente, numa fuga que não tem como 
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acabar bem, mas temos a certeza que o que estas 
duas almas viveram não acontece todos os dias. 
Aliás, muitas vezes, uma vida passa-se e não se vive 
um amor destes. Denis é presente, sem ser intrusiva, 
é física, mas amorosa; os corpos de Trish (Margaret 
Qualley) e Daniel (Joe Alwyn) são brancos, crus e 
livres, e interligam-se quando existe vontade, uma 
vontade de partilhar amor e não puro sexo. 
 
Margaret Qualley, com uns olhos grandes que 
falam mais do que aquilo que diz, um cabelo solto 
e selvagem e uma indumentária que em nada 
a favorece, é simplesmente estupenda, e leva-
nos numa viagem a um tempo em que se fazia 
cinema pela pura arte sem pensar naquilo que 
pode arrecadar mais “likes” ou seguidores. Não 
percebemos quase nada do seu background, mas 
conseguimos perceber a inteligência para sobreviver 
num mundo masculino e opressor, sentimos a 
doçura do seu coração e encantamo-nos com a 
infantilidade genuína num corpo de mulher. Joe 
Alwyn foi a terceira escolha para o papel – Robert 
Pattinson era o escolhido, mas ficou “preso” no papel 
de Batman devido à pandemia, e Taron Egerton 
também acabou por desistir devido a conflitos de 

agenda – mas, na verdade, ele teria de ser Daniel. 
Os seus olhos azuis fazem-nos querer saltar sem 
saber se existe rede e a sua ternura natural tem o 
que a personagem requere, assim como um lado 
mais misterioso, que esconde os seus verdadeiros 
pensamentos. 

Além das lentes “old school” do diretor de fotografia 
Eric Gautier, também a banda sonora assinada pela 
banda de Stuart Staples, Tindersticks, contribuem 
para este efeito quase inebriante que «Stars at Noon 
- Paixão Misteriosa» nos deixa, como se sentíssemos 
o calor abrasador e o suor nos escorresse pelo corpo. 
Nomeado para a Palma de Ouro na edição de 2022 
de Cannes, «Stars at Noon - Paixão Misteriosa» 
venceu o Grande Prémio do festival, mas não reuniu 
o consenso da crítica. No entanto, e tal como Trish 
nos ensina, a vida faz-se de momentos e nada 
mais importa do que o presente, pois o futuro não 
sabemos se chegará, e o passado também não tem 
lugar aqui. «Stars at Noon - Paixão Misteriosa» 
é uma viagem ao submundo do amor, mas ao 
verdadeiro, ao puro, àquele que não quer saber se 
amanhã já não está aqui, desde que hoje seja vivido 
na sua plenitude. SARA AFONSO
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TÍTULO ORIGINAL

The Whale
REALIZAÇÃO

Darren Aronofsky
ELENCO
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Sadie Sink 
Ty Simpkins
ORIGEM
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DURAÇÃO

117 min.
ANO

2022
 

Vaiado em Veneza, em 2017, com «Mãe!», da mesma 
maneira como havia sido desprezada em 2006 com 
«O Último Capítulo», Darren Aronofsky ficou cinco 
anos sem lançar longas-metragens da sua autoria, 
apostando na carreira de produtor, com direito a 
um filme laureado com a Concha de Ouro de San 
Sebastián, «Pacificado», de Paxton Winters. No 
hiato, produziu curtas, séries e documentários, sem 
jamais desviar o seu interesse de premissas que se 
articulam com seu tema essencial: o excesso. Ao se 
deparar com uma peça teatral de Samuel D. Hunter 
que trata a desmesura em múltiplas perspectivas 
– na aparência e nos vetores sociais -, no caso, 
um texto chamado “The Whale”, o cineasta nova-
iorquino de 54 anos viu ali uma jazida de ouro. A 
sua pepita mais preciosa é a conexão que Hunter faz 
com a palavra – objeto de culto para um realizador 
judeu que vê o verbo como o começo de tudo, como o 
“Faça-se a luz!” das narrativas miméticas -, partindo 
da literatura americana para fazer uma cartografia 
existencial do abandono, da condição sazonal que o 

indivíduo enfrenta de se ver náufraga de si mesmo.

Autor de pérolas como “Batleby, o Escrivão” (1853), 
o escritor Herman Melville (1819-1891) é o istmo 
que vai ligar uma ilha chamada Charlie ao continente 
da palavra, na sua dimensão mais lírica. Charlie é o 
personagem que Aronfsky toma emprestado da peça 
de Hunter. Um professor de literatura, especialista 
na prosa do século XIX, que vê em Melville um farol 
para as suas navegações pelo oceano do querer. Leu 
o que autor escreveu “Eu não sei nada sobre o que 
está chegando, mas seja o que for, eu vou até lá 
rindo” e tomou isso como lição para a sua vida, da 
mesma forma que repete, com retidão, um aforisma 
dele para os seus estudantes: “É melhor falhar 
na originalidade do que ter sucesso na imitação”. 
Detalhe: são estudantes que ele vê, mas não o veem, 
uma vez que ele alega ter um problema no seu 
computador para não ligar a câmara nos cursos via 
Zoom. De novo, vem Melville: “Aprendi que amigos 
as pessoas ganham mostrando quem nós somos”. 
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Charlie sabe que o “mostrar”, nesse caso, não tem a 
ver com expor o seu rosto e, sim, expor a sua alma, 
ser generoso, doar a sua verdade. A verdade de 
Charlie é a verdade dos educadores, a vontade de 
inocular nas suas turmas a vontade da descoberta, 
a mesma que existe nos livros do autor de “Moby 
Dick”: “Sou atormentado por uma comichão 
incontrolável por coisas distantes. Eu adoro navegar 
por mares proibidos”.

Livro algum diz mais a Charlie do que “Moby Dick”. 
Não que ele se veja como o trágico Ahab, o capitão 
que singra mares a fim de arpoar a baleia que 
arrancou a sua perna. Ele se vê, sim, no lugar do tal 
cachalote, que é alvo de caça, um ser gigante que 
apenas deseja flanar pelas águas, seguir a nadar, 
pelo tempo que lhe resta. Charlie hoje pesa cerca de 
200 quilos. Comeu em excesso como compensação 
para a perda do homem que amava, morto em 
circunstâncias que rondam a homofobia, a aceitação 
e o fanatismo do interior dos EUA. Charlie não 

desistiu de viver, mas precisa de algo mais do que 
as guloseimas que o levam ao risco de morte para 
continuar persistindo. Esta é a odisseia de «A 
Baleia» («The Whale»), o mais encantador de todos 
os concorrentes ao Óscar de 2023, sobretudo pela 
forma como o seu protagonista, Brendan Fraser, 
imola-se diante da câmara. É uma autopsia em corpo 
vivo da sofreguidão, numa interpretação esculpida 
a cinzel de ourives. Ninguém, em 2023, merece 
mais o Óscar de Melhor Ator do que Fraser, uma 
personalidade em fase de comeback, que brilhou 
no fim dos anos 1990 com «A Múmia» (1999) e 
«George - O Rei da Selva» (1997) e amargou anos 
de ostracismo por reagir a abusos e escolher papéis 
errados. A sua volta por cima é comovente.
Mas é uma volta que, no grande ecrã, está associada 
a uma profunda dor. O que dói em Charlie não 
são os quilos da obesidade mórbida que estão 
conduzindo-o para o fim, conforme alerta a sua 
amiga e enfermeira Liz (Hong Chau, numa afetuosa 
composição, também nomeada ao Óscar). O que lhe 
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dói é a incapacidade (aparente) de fazer com que 
a filha com quem ele pouco tinha contato, Ellie 
(Sadie Sink), possa o aceitar no turbilhão hormonal 
da sua adolescência. A culpa que Charlie carrega 
não vem da escolha de ter deixado o seu casamento 
com a mãe de Ellie, Mary (Samantha Morton, 
precisa), para se casar com um ex-aluno por quem 
se apaixonou. A culpa no seu peito entupido de 
colesterol, regado a maionese, vem do facto de ele 
não ter conseguido fazer o rapaz, o seu amado, 
aceitar-se, livrando-se de todas as correntes 
moralistas do seu culto religioso, livrando-o do 
preconceito. Culto esse que volta a bater à sua 
porta, na figura de um missionário (Ty Simpkins), 
num momento em que Ellie reaparece, pedindo 
auxílio na Gramática. Num momento no qual a 
foice do excesso parece pesar sobre a sua cabeça.

Como já foi referido, “excesso” é a palavra 
primordial para entender a adaptação da peça 
homónima de Samuel D. Hunter, uma vez 
que a sua versão para as telas é esculpida por 
Darren Aronofski, o diretor de «Cisne Negro» 
(2010). Desde 1998, quando rasgou as cartilhas 
das convenções cinéfilas ao lançar «Pi», ele 
concretizou uma reputação singular como “O” 

cronista de tudo o que é excessivo. Do excesso das 
drogas (em «A Vida Não é Um Sonho» /«Requiem 
For a Dream») ao excesso da vaidade (visto em 
«The Wrestler», que lhe rendeu o Leão de Ouro em 
2008), Aronofsky fala sobre pessoas no limite do 
aceitável, no transbordamento dos seus desejos, 
no limiar do tolerável. A saúde de Charlie não 
tolera mais nenhuma das asinhas de frango frito 
que ele devora, nem as fatias de pizza gotejantes 
de óleo deixadas à sua porta. Nem as suas citações 
literárias são suficientes para diminuir a sua 
angústia, afinal, onde a palavra é náufraga, a 
solidão é um porto. Mas se exceder é uma forma 
de ele se proteger e superar obstáculos. É como 
Melville dizia: “Acredito que meu corpo não passa 
de um abrigo para o meu melhor ser. Na verdade, 
que leve o meu corpo quem quiser, pois ele não 
é quem eu sou”. É do sentido existencialista da 
palavra “ser” - no caso, “ser pai” – que «A Baleia» 
fala, e de maneira linda, esmagadora. Fraser 
inscreve a sua atuação na Eternidade, na luz 
outonal da fotografia de Matthew Libatique, que 
desenha uma certa sensação de finitude no ar. 
Mas não é uma luz mórbida. É uma luz que nos 
inebria, ressaltada numa montagem traquicardia.   
RODRIGO FONSECA
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«Hilma» é uma produção de 2022 do conceituado 
realizador Lasse Hallström. O filme explora de 
forma criativa a vida turbulenta e indecifrável 
da pintora Hilma af Klint. A obra mescla a 
arte e a imaginação com o retrato biográfico. 
«Hilma» é uma esplendorosa produção sueca e 
um dos filmes mais bem conseguidos da longa 
carreira de Lasse Hallström. Este é um filme 
de época que retrata o génio no processo de 
criação, mas também foca a incrível capacidade 
para a autodestruição devido às convicções e 
obsessões de Hilma. É uma história de dor e 
de incompreensão de uma mulher que vivia 
criativamente à sombra dos espíritos e da 
memória da sua irmã falecida. Também aborda 
a relação de amizade e amor com outra pintora 

sueca, Catherine Chalk (Anna Cassel). Perante 
o não entendimento das suas criações, Hilma 
retraiu a exposição ao público das suas obras 
que só obtiveram aclamação 20 anos após a sua 
morte. O papel da jovem Hilma ficou a cargo 
de Tora Hallström (a filha de Lasse destilou 
uma bela composição). Lena Olin tem um 
apontamento menor ao interpretar Hilma na 
fase final da vida da pintora. O filme está repleto 
de sequências de grande inspiração, uma delas 
combina a animação do imaginário artístico de 
Hilma com a realidade e outros planos são dignos 
de uma pintura artística. Mérito para o trabalho 
de fotografia de Ragna Jorming e destaque 
para a riquíssima composição de época fruto do 
figurino e direcção de arte. JORGE PINTO

HILMA

PLATAFORMA

FILMIN

TÍTULO ORIGINAL

Hilma

REALIZAÇÃO

Lasse Hallström

ELENCO

Tora Hallström 
Catherine Chalk 
Lily Cole
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«Somebody I Used to Know» é uma agradável surpresa 
no género melodrama. Escrito a duas mãos, pelo 
realizador Dave Franco e pela sua esposa, a estrela 
deste filme, Alison Brie, a dupla está de parabéns, fez 
um belo trabalho que vai encantar os espectadores. 
O que parece mais uma comédia romântica com 
uns toques de drama existencial torna-se a receita 
perfeita para o entretenimento ao trocar as voltas às 
convenções do género. Enquanto actriz, Alison Brie 
tem demonstrado ao longo dos anos um excelente jogo 
de cintura, da comédia ao drama, em séries marcantes 
como «Community», «Mad Men» e «Glow». Este é o seu 
terceiro argumento original e demonstrativo que está 
no caminho certo para filmes que sabem divertir, mas 
que têm igualmente a capacidade de procurar a alma 
dos personagens. Ally (Alison Brie) regressa a casa no 

Oregon após um revés na sua carreira de showrunner de 
um reality show de sobremesas e dramas amorosos que 
acaba de ser cancelado. No regresso à cidade natal cruza-
se com o ex-namorado que está prestes a casar. Uma 
noite perfeita de diversão, faz-lhe recordar o que falta à 
sua vida, mas para reacender o romance com o “ex” ela 
terá de ser uma fura-casamentos… «Somebody I Used 
to Know» é uma boa comédia mas também uma viagem 
às motivações e à memória dos personagens numa 
narrativa sobre as concessões e os ganhos na procura 
dos sonhos. Lembra-nos que por vezes na vida há algo 
ainda mais importante do que o amor pelo próximo, 
neste caso, o amor por nós mesmos. «Somebody I Used 
to Know» mais do que uma genérica comédia romântica 
é uma bela lição de vida, um lembrete com notas altas na 
realização, argumento e interpretação. JORGE PINTO
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«Babysitter» é uma divertida e inteligente 
comédia art-house realizada por Monia Chokri. 
Num duplo papel, como actriz e realizadora, 
Monia Chokri incute muito humor com 
inspirados trocadilhos visuais nas transições, 
silêncios e observações mordazes com o seu olhar 
abstracto. A produção é saída do Quebec e parte 
de uma perspicaz peça de teatro de Catherine 
Léger, que também assinou o argumento deste 
filme. O enredo inicia-se com um acto sexista, 
Cédric (Patrick Hivon) está embriagado e beija 
uma jornalista em directo na televisão. O acto 
torna-se viral e a sua empresa suspende-o para 
dar a ideia que é politicamente correcta. Num 
gesto para melhorar a sua imagem, Cédric 
decide escrever uma carta à jornalista que 

abalroou e apercebe-se que ele próprio está numa 
jornada introspectiva e “terapêutica” sobre a 
sua misoginia. A namorada (Monia Chokri) de 
Cédric aproveita a presença deste para fugir de 
casa e deixa-lhe nas mãos a sua bebé. A recém-
nascida só pára de chorar com a presença de 
Amy (Nadia Tereszkiewicz). A babysitter com 
os seus métodos menos católicos tem o condão 
de colocar de pés para o ar a dinâmica de poder 
num lar absolutamente disfuncional ao cuidar 
do bebé e fazer uns “extras” com a mãe da 
criança... «Babysitter» é uma comédia que está 
em constante diálogo com a audiência, aborda 
igualmente a dinâmica entre homens e mulheres 
e o desejo no contexto social. JORGE PINTO
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«Uma Casa Feita de Farpas» é um documentário incrível 
que nos puxa o tapete perante um registo palpável da 
ausência de amor e carinho, algo que é tão insubstituível 
quanto o oxigénio para uma criança. Não se deixem 
enganar pela localização deste abrigo para crianças na 
Ucrânia Oriental. A rodagem da obra foi realizada antes 
da invasão russa a larga escala no território ucraniano. 
Este documentário decorre a 20 km da actual frente 
de batalha, mas foca outra luta igualmente decisiva: o 
futuro das crianças perante o abandono dos pais. 
Segundo os testemunhos, a vida foi sempre difícil na 
Ucrânia Oriental, a guerra piorou ainda mais a situação, 
muitos perderam os empregos, as famílias foram 
destruídas pelo alcoolismo, a violência doméstica e 
o desalojamento. O abrigo deste filme (a tal “casa de 
farpas”) é um porto seguro e uma solução temporária 

enquanto o tribunal não decide pelo regresso das 
crianças aos pais, à adoptação ou (a pior solução) o 
envio para um orfanato. É através das várias crianças e 
as suas histórias que vamos acompanhando as vidas e 
os destinos vulneráveis que se cruzam neste abrigo. O 
denominador comum é a ausência dos pais geralmente 
dependentes de drogas e do álcool. Mas neste abrigo 
feito de tristeza a esperança ainda é duradoura nas 
amizades que se estabelecem entre as crianças e alguns 
destinos mais felizes.  
O tema do abandono infantil não deixa ninguém 
indiferente. O filme capta com enorme compaixão a 
tristeza e o olhar perdido das crianças. Apesar de todos 
os esforços da responsável do abrigo, a Sra. Irina, os 
rostos quebrados e desolados pela carência de amor dos 
progenitores não sairá tão cedo da nossa memória. JP
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