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Parodiando o título deste filme, A Promes-
sa promete demasiado do que aquilo de 
cumpre. Embora tenha um valor que não 
deve ser retirado como um produto efi-
caz do cinema asiático, acaba por não 
conseguir ultrapassar uma fasquia de-
rivada da maneira como se apresentou 
em 2005, e também devido à reputação 
do seu realizador, Chen Kaige, que já nos 
trouxe Adeus, Minha Concubina.

O enredo situa-se nos tempos ancestrais 
da China, onde a fantasia e a realidade 
viviam de mãos dadas, e onde surgem 
contos que servem como ensinamentos 
de vida. Aqui encontramos uma menina, 
vítima dos destroços que as guerras pro-
duzem, que perante um encontro com 
uma deusa, é lhe dado a escolher um 
rumo para a sua vida. A deusa propõe-
lhe que desde que nunca possa amar 
um homem, esta possa viver bem, com 
riqueza, comida, e uma beleza desejada 
por todos. A menina aceita, e quando a 
reencontramos novamente é a concubi-
na real do Imperador, capaz de enfeitiçar 
exércitos, e cativar homens violentos que 
tudo farão para a ter perto de si.

Embora as artes marciais estejam pre-
sentes, com coreografias graciosas e bem 
estudadas, Chen não ultrapassa obras 
como Herói e A Casa das Adagas Voado-

ras de Zhang Yimou. A fabulosa fotogra-
fia e uso de efeitos especiais está pre-
sente para despertar o interesse de um 
público internacional, contudo, o cuidado 
com o enredo e elenco demonstra maior 
fraqueza, diminuindo o seu impacto.

Embora este conto seja uma parábo-
la das escolhas que cada um faz, e das 
suas consequências, o seu efeito em A 
Promessa é diminuído graças à central-
ização da dinâmica da acção aos actores 
masculinos. Quando um filme se inicia 
com a história de uma menina, é um pou-
co contraditório quando nos questiona-
mos a meio do filme qual é realmente o 
seu papel na história. Chen Kaige trata 
esta personagem como o vilão Wuhuan, 
um simples espécime belo, cujo destino é 
ser vista por entre uma gaiola dourada.

A PROMESSA
por: Nuno Cargaleiro

4/10
Acção/ Drama

ARguMENTO Chen Kaige
REAlIzAçãO Chen Kaige
COM Dong-Kun Jang, Hiroyuki Sanada, 
Cecilia Cheung, Nicholas Tse
2005 - 102min
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7/10
Comédia

ARguMENTO Joel & Ethan Coen
REAlIzAçãO Joel & Ethan Coen
COM George Clooney, Frances McDor-
mand, John Malkovich, Tilda Swinton, J.K. 
Simmons e Brad Pitt
2008 - 96min

O sucesso de Este País Não é Para Velhos foi es-
magador, o que poderia ter dado início a uma 
de duas coisas na carreira dos irmãos Coen: um 
bem-vindo reboot num cinema que estava pelas 
ruas da amargura, graças a filmes fracassados 
como Crueldade Intolerável (2003) e o histérico 
remake O Quinteto da Morte (2004) ou fazer com 
que essa anunciada renovação fosse mais tarde 
vista como apenas uma miragem.

Podemos dizer que, não sendo uma desilusão 
como muitos o apontaram, Destruir Depois de 
Ler é um filme entalado entre essas duas pos-
sibilidades, que procurámos antever mal nos 
apercebemos que os irmãos Coen não se tinham 
acanhado com o Óscar e resolveram enfrentar, de 
peito aberto, um novo projecto. É que este ponto 
final na denominada “trilogia dos idiotas” comete 
a proeza de nos fazer lembrar o pior dos Coen, 
mas pelas melhores razões.

Estão lá quase todos os condimentos: uma narra-
tiva aos ziguezagues protagonizada por mente-
captos e, muito especialmente, um George Cloo-
ney obcecado com qualquer coisa mais do que o 
seu cabelo pastoso (Irmão, Onde Estás?) ou os 
seus bem afiados dentes colgate (Crueldade In-
tolerável). O desconcertante Clooney de Destruir 
Depois de Ler regozija-se com soalhos de pinho, 
adora comida mas pensa que esta lhe pode fazer 
mal e tem como passatempo construir “máqui-
nas de prazer” algo arcaicas que testa “nas” suas 
amantes. Como vemos, aqui o cocktail de taras é, 
sem dúvida, mais interessante do que a comédia 
autista que caracterizava os dois primeiros tomos 
da dita trilogia. 

Sem querermos entrar em pormenores quanto à 
trama, diríamos que nesta obra dos irmãos Coen 

os acontecimentos sucedem-se como peças de 
dominó, que vão caindo umas sobre as outras até 
voltarem ao ponto de partida. É uma leitura apolíti-
ca de um “efeito borboleta” que reverbera nos 
corredores da CIA como os passos de Lee Marvin 
em À Queima-Roupa (1967): dois idiotas vão sair do 
anonimato para se tornarem numa dor de cabeça 
para aquele que é um dos mais poderosos serviços 
de inteligência a nível internacional (os planos de 
abertura e de conclusão, à la google earth, alertam-
nos para a implicação planetária das suas acções). 
São eles que encabeçam este irreproduzível anti-
”filme de espiões”, que também é uma muito negra 
comédia sobre o tema da infidelidade. 

Nesse aspecto, apetece dizer que Destruir Depois 
de Ler também se poderia situar algures entre 
Sangue por Sangue (1984) e Crueldade Intolerável; 
entre um retrato ardiloso da relação entre homem 
e mulher e o gozo sarcástico que dá constatar que, 
no jogo da vida, o amor não passa de um enorme 
bluff. No fim, quando um dos patrões da CIA (fabu-
loso J.K. Simmons) pergunta a um seu subordinado 
qual a lição a retirar deste caso, já nós extraímos a 
nossa: a fidelidade e o amor compensam... nem que 
seja de um modo particularmente perverso. Veja-se 
a forma trágica como a única personagem fiel em 
Destruir Depois de Ler realiza, qual Deus ex machi-
na, a grande fantasia da mulher que ama (Frances 
McDormand). Mamas novas, ancas lipoaspiradas, 
rosto esticado e dossier encerrado. Lido e destruí-
do. Nós, contra o título falamos, voltaríamos a lê-lo 
com muito agrado.

DESTRuIR DEPOIS DE lER
por: luís Mendonça
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Blake (Colin Firth), um escritor de quarenta anos, 
casado e pai de dois filhos, vê-se confrontado 
com o pouco tempo de vida que resta ao seu pai, 
vítima de um cancro. Não tendo desenvolvido com 
ele uma conexão próxima e autêntica, encara o 
facto de nunca o ter conhecido verdadeiramente. 
Evocando passado e presente, interpolados, ob-
servamos as tentativas de aproximação de Blake 
num acto de desesperado encontro. 

Quando Viste o Teu Pai, Pela Última Vez? é filme 
frágil e esquecível, não encontrando a espessura 
dramática necessária nas atitudes/memórias de 
Blake. Tudo é oferecido em olhar simplista, com 
artifícios demasiado manifestos para levar à co-
moção ambicionada – Anand Tucker falha redon-
damente nas sensações e agitações que levanta 
no espectador.

Estamos portanto perante um melodrama britâni-
co entediante e redundante que não evita cair 
nos lugares-comuns e numa realização rotineira. 
Da sua execução básica a redutora nada nasce: 
Quando Viste o Teu Pai, Pela Última Vez? não tem 
um único momento iluminado, tombando veloz-
mente no bocejo. Desfecho elementar: se das im-
agens pouco ou nada se emana, a consequência 
é um monumental fracasso. Curiosa a quantidade 
de planos que utilizam os espelhos para duplicar 
semblantes e corpos, tentando a custo provar 
que estamos perante personagens redondas e 
complexas. Mas o problema não está apenas na 
desinspirada realização; antes de mais, está num 
argumento sem fulgor, vazio nos seus fragmen-

tos inconsequentes. E se as intenções iniciais eram 
boas – assim o parece esta história de redenção 
– acabamos por ter obra do coração tornada em 
obra do insípido. 

Salvam-se algumas interpretações: Jim Broadbent, 
Juliet Stevenson e Sarah Lancashire são intocáveis, 
embora Broadbent seja de longe o maior em entre-
ga. Mas de nada servem as notáveis interpretações 
numa narrativa e numa estética tão desprovidas 
de organicismo. No fundo nunca saímos do mesmo 
lugar, por mais que tentemos penetrar na mente 
de Blake. Não se conseguem os laços pretendidos 
– podemos antevê-los, não senti-los – e não al-
cançamos qualquer tipo de clímax. Falta portanto 
a Tucker arriscar, criar cumes, explorar humana-
mente uma história sobre a morte e a índole – veja-
se o excelente exemplo disso mesmo que é As Pon-
tes de Madison County, obra-prima de Eastwood e 
dos anos noventa, onde se trabalham semelhante 
pulsões de forma corrosiva e onde o importante é 
a pujança das descobertas, mesmo que terminais 
ou efémeras.

2/10
Drama

ARguMENTO Anand Tucker
REAlIzAçãO David Nicholls
COM Jim Broadbent, Colin Firth, Juliet Ste-
venson, Gina McKee, Sarah Lancashire
2007 - 92min

QuANDO VISTE O TEu PAI, PElA ÚlTIMA VEz?
por: Carlos Pereira
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Billy Bob Thornton, e sobretudo Susan Sarandon, 
não poderiam ter integrado um projecto mais in-
grato do que este Um Padrasto para Esquecer! 
Embora ambos façam, como actores reconheci-
dos, aquilo que lhes compete, esta comédia que 
pretende ser levada demasiada a sério não deixa 
de cair nos mesmos clichés de sempre. Contudo, 
são lugares vistos que não produzem graça, so-
mente algum tédio. Por esta razão é que é es-
tranho ver nomes de sucesso num resultado tão 
insípido.

Craig Gillespie é o realizador que nos trouxe o 
curioso Lars and the Real Girl, onde demonstrou 
uma ousadia que teve bons frutos. Contudo, neste 
novo desafio, demonstra um acomodamento que 
traduz uma falta de versatilidade de registo, e ca-
pacidade de conduzir um elenco que já prenun-
ciava meio caminho para o sucesso.

John Farley (Seann William Scott) é um jovem 
escritor de livros de auto-ajuda. Diante uma di-
gressão que pode levar-lhe a um novo nível, re-
gressa à sua terra natal para receber uma dis-
tinção, e através disso, tomar conhecimento do 
namoro que a sua mãe (Susan Sarandon) tem 
com o seu antigo professor de educação física, 
Mr. Woodcock (Billy Bob Thornton), que tanto lhe 
infernizou a vida no passado.

Ao mesmo tempo que reencontra um velho 
colega, viciado nos seus ensinamentos, Farley 
começa a delinear um plano de vingança contra 
o seu velho inimigo, sem prestar devida atenção 

aos pormenores, e acabando por isso, por ter con-
sequências inesperadas.

Graças à sua prestação, Seann William Scott cada 
vez mais se demarca como um cómico, e não como 
um actor, que seria o que este projecto necessitava. 
Há alturas no decorrer da história que o espectador 
acaba por torcer que Farley se magoe, se perca, ou 
que simplesmente desapareça, e tudo isto graças 
à prestação básica de Sean William Scott, que se 
demonstra incapaz de obter um tom mais natural e 
dramático.

Nesse sentido, existe uma pequena tragédia nesta 
comédia. O elenco embora encabeçado por nomes 
sonantes, não tem um acompanhamento à altura. 
O argumento, esse, parece distraído da vida real, a 
não ser quando Thornton surge na acção. E a re-
alização parece distraída destas questões, permit-
indo que o fruto de trabalho seja mais uma comédia 
que vive à base dos nomes em cartaz, mas que ra-
ramente será relembrada.

Contudo, não posso acabar antes de deixar algu-
mas palavras a favor de Amy Poehler, a agente al-
coólica de Farley, que na realidade é a única figura 
que nos faz rir.

2/10
Comédia

ARguMENTO Michael Carnes, Josh Gilbert
REAlIzAçãO Craig Gillespie
COM Billy Bob Thornton, Susan Sarandon, 
Seann William Scott, Amy Poehler
2007 - 87min

uM PADRASTO PARA ESQuECER!
por: Nuno Cargaleiro
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Faith Akin obteve aclamação internacional com o 
seu filme Head On em 2004. Esta história de um 
viúvo alemão de ascendência turca que, depois 
de perder a sua mulher num trágico acidente, não 
parece disposto a continuar a viver. Vencedor do 
Urso de Ouro e de uma série de outros prémios, 
é um filme que apesar de nunca atingir o nível de 
excelência expectável após tão calorosa recep-
ção, mostra significativo talento do realizador por 
detrás da câmara. 

Algo que é agora comprovado em Do Outro Lado, 
onde Akin continua a explorar a Turquia que po-
voa e se enquadra no cerne da Alemanha. Apesar 
de não existirem verdadeiros protagonistas a per-
sonagem central, num conjunto de histórias que 
se entrecruzam inúmeras vezes, é um professor 
turco de Literatura Alemã numa universidade. O 
grupo de personagens inclui o seu pai e a prosti-
tuta que ganha o seu coração, a sua filha rebelde, 
a inocente rapariga por quem esta se apaixona e 
a sua mãe. 

Dividido em três actos, cada um deles é anunciado 
por um ecrã negro onde uma frase descreve o que 
irá acontecer no final do segmento, normalmente 
associado à morte de uma das personagens. Um 
dispositivo interessante que anula propositada-
mente o poder da surpresa e concentra-se nas 
nuances dramáticas associadas a cada passo. 
É aqui que surge o único problema de Do Outro 

Lado, num jogo de coincidências que acaba por se 
mostrar desprovido de significado apesar de bem 
executado. 

É no entanto uma obra de irrevogável associação 
de talento com íntegras interpretações de todo o 
elenco, com uma notável aparição de Hanna Shy-
gulla, a Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder, 
num angustiante e comovente pequeno papel. O 
grande trunfo de Fatih Akin é o de deixar estas per-
sonagens coexistirem e respirarem o mesmo ar, ao 
mesmo tempo que lhes atribui a relevância dramáti-
ca essencial para a fluidez da narrativa e constrói a 
história a partir de uma série de emoções ambiva-
lentes provenientes por vezes da mesma pessoa. É 
um contraste de costumes e vivências de pessoas 
que nas suas diferenças e contradições encontram 
uma forma de se encontrarem enquanto seres hu-
manos e assim encontram a vida depois da morte.

6/10
Drama

ARguMENTO Fatih Akin
REAlIzAçãO Fatih Akin
COM Nurgül Yesilçay, Tuncel Kurtiz, Baki 
Davrak, Nursel Köse e Hannah Shygulla
2007 - 122min

DO OuTRO lADO
por: Nuno gonçalves
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Teorias da conspiração são sempre algo que não 
passa de moda! Atrai sempre espectadores e 
eles gostam desses filmes. Gostam de se sentir 
na ignorância enquanto acompanham a mesma 
ignorância das personagens para os aconteci-
mentos que se sucedem uns atrás dos outros para 
que no final fiquem tão ou mais surpresos que os 
intervenientes do filme!

Resulta, sem dúvida! Será que para este Olhos de 
Lince chegou a resultar?

A premissa era simples. Um jovem (Shia LaBeouf) 
e uma mãe (Michelle Monaghan) são obrigados a 
realizar “pequenas” tarefas que lhes são enviadas 
através de uma chamada de telemóvel. Sem sa-
berem o que se passa, só lhes resta realizar essas 
mesmas tarefas já que têm muito a perder caso 
não as façam. 

Correndo o risco de levantar um pouco do véu 
relativamente à história, que se calhar não será 
surpresa para ninguém, já se estava à espera que 
tudo aquilo que está a acontecer fosse causa-
do por uma máquina descontrolada. Sim, é uma 
máquina. Surpresos? Também não fiquei estupe-
facto por o ter descoberto. Porém, e é aqui que o 
filme não vai pelo cano abaixo, existe uma ligeira 
reviravolta na história da máquina descontrolada 
que se assemelha em muito a um humano na for-
ma de pensar.

É pena que o filme decida embarcar na vasta onda 
de clichés que já nos foram habituando neste tipo 
de filmes, já que nem a realização nem as cenas 
de acção ou outros aspectos conseguem também 
escapar a essa monotonia que se verifica cada vez 
mais em Hollywood: a falta de originalidade. Se não 
fossem os actores envolvidos no filme conseguirem 
incutir mais qualidade do que aparentava ter, es-
taríamos, provavelmente, perante uma obra bem 
mais fraca em imensos aspectos! Convém mencio-
nar que D.J. Caruso teve aqui uma boa oportunidade 
de mostrar que sabe o que faz, e tendo em conta 
o seu anterior sucesso de bilheteira, Disturbia, não 
podemos negar que conseguiu fazer um melhor tra-
balho neste filme, mas mesmo assim, não se soube 
destacar. 

Para aqueles que, como eu, gostam imenso deste 
tipo de filmes vão com certeza gostar deste, até 
mesmo para quem não esteja a ver o seu género 
de filme, vai deixar-se levar por este já que atinge 
o seu propósito em cheio, mas não vos é prometido, 
nem possível, deixar escapar a evidente saturação 
do género e o potencial que o filme tinha mas que 
não soube aproveitar.

OlhOS DE lINCE
por: Marco A. Paulo

6/10
Acção / Thriller

ARguMENTO John Glenn, Travis Wright, 
Hillary Seitz e Dan McDermott
REAlIzAçãO D. J. Caruso
COM Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, 
Rosario Dawson e Billy Bob Thornton
2008 - 118min
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Drama

ARguMENTO Howard A. Rodman; Nata-
lie Robins e Steven M.L. Aronson
REAlIzAçãO Tom Kalin
COM Julianne Moore, Stephen Dillane, 
Eddie Redmayne, Hugh Dancy
2007 - 97min

Baseado numa história real, Desejos Sel-
vagens apresenta-nos Barbara Daly (Ju-
liane Moore), Brooks Baekeland (Stephen 
Dillane) e o seu filho Tony (Eddie Red-
mayne), a famosa família de membros 
do Jet Set dos anos 40 e 50, cuja história 
polémica e trágica foi capa dos tablóides 
da época. 

Desejos Selvagens, um retrato modera-
damente subtil de trinta anos da vida 
desta família boémia e dos acontecimen-
tos que levaram à sua desgraça, não nos 
oferece muito mais que um conto pre-
tensioso sobre um grupo de pessoas que 
parece viver um marasmo, tanto social 
como sentimental, contado num filme 
quase vazio de interesse e que não trans-
mite ou causa qualquer tipo de emoção.

Os desempenhos de Julianne Moore e Ed-
die Redmayne, cujas personagens são 
o foco essencial da película, são a mais 
valia de Desejos Selvagens. Moore, que 
parece ter nascido para representar este 
tipo de personagem, não decepciona; já 
Eddie Redmayne, um dos jovens actores 
que mais tem vindo a dar provas de quali-
dade, apresenta de forma competente a 
sua personagem infantil e blasé.

Mas apesar dos bons actores, o mal está 
no todo, e no seu todo, o filme desilude. A 

vida e morte de Daly foram envoltas em 
polémica, horror e, presumivelmente, em 
desejos selvagens; já o filme não é mais 
que uma diluída e apática adaptação 
de um livro, uma frágil tentativa de criar 
desconforto, uma falha em gerar empatia 
e acima de tudo, é uma viagem excessi-
vamente supérflua pela trágica camin-
hada das suas personagens.

DESEjOS SElVAgENS
por: Maria Carvalho
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Teorias da conspiração são sempre algo que não 
passa de moda! Atrai sempre espectadores e 
eles gostam desses filmes. Gostam de se sentir 
na ignorância enquanto acompanham a mesma 
ignorância das personagens para os aconteci-
mentos que se sucedem uns atrás dos outros para 
que no final fiquem tão ou mais surpresos que os 
intervenientes do filme!

Resulta, sem dúvida! Será que para este Olhos de 
Lince chegou a resultar?

A premissa era simples. Um jovem (Shia LaBeouf) 
e uma mãe (Michelle Monaghan) são obrigados a 
realizar “pequenas” tarefas que lhes são enviadas 
através de uma chamada de telemóvel. Sem sa-
berem o que se passa, só lhes resta realizar essas 
mesmas tarefas já que têm muito a perder caso 
não as façam. 

Correndo o risco de levantar um pouco do véu 
relativamente à história, que se calhar não será 
surpresa para ninguém, já se estava à espera que 
tudo aquilo que está a acontecer fosse causa-
do por uma máquina descontrolada. Sim, é uma 
máquina. Surpresos? Também não fiquei estupe-
facto por o ter descoberto. Porém, e é aqui que o 
filme não vai pelo cano abaixo, existe uma ligeira 
reviravolta na história da máquina descontrolada 
que se assemelha em muito a um humano na for-
ma de pensar.

É pena que o filme decida embarcar na vasta onda 
de clichés que já nos foram habituando neste tipo 
de filmes, já que nem a realização nem as cenas 
de acção ou outros aspectos conseguem também 
escapar a essa monotonia que se verifica cada vez 
mais em Hollywood: a falta de originalidade. Se não 
fossem os actores envolvidos no filme conseguirem 
incutir mais qualidade do que aparentava ter, es-
taríamos, provavelmente, perante uma obra bem 
mais fraca em imensos aspectos! Convém mencio-
nar que D.J. Caruso teve aqui uma boa oportunidade 
de mostrar que sabe o que faz, e tendo em conta 
o seu anterior sucesso de bilheteira, Disturbia, não 
podemos negar que conseguiu fazer um melhor tra-
balho neste filme, mas mesmo assim, não se soube 
destacar. 

Para aqueles que, como eu, gostam imenso deste 
tipo de filmes vão com certeza gostar deste, até 
mesmo para quem não esteja a ver o seu género 
de filme, vai deixar-se levar por este já que atinge 
o seu propósito em cheio, mas não vos é prometido, 
nem possível, deixar escapar a evidente saturação 
do género e o potencial que o filme tinha mas que 
não soube aproveitar.

A CASA DAS COElhINhAS
por: Nuno Cargaleiro

4/10
Comédia

ARguMENTO Karen McCullah Lutz, 
Kirsten Smith
REAlIzAçãO Fred Wolf
COM Anna Faris, Emma Stone, Colin 
Hanks, Beverly D’Angelo, Hugh Hefner
2008 - 97min
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MAx PAyNE
por: Berto Carvalho

O cinema está a ter cada vez mais interesse no 
dinheiro que os videojogos proporcionam, no en-
tanto, de uma forma ou de outra, todas as adapta-
ções ao cinema têm tido resultados desastrosos. 
A mais recente aposta baseia-se num videojogo 
de grande sucesso criado em 2001 chamado Max 
Payne. O jogo é muito inspirado no cinema, prin-
cipalmente nas cenas de acção de John Woo e 
no cinema policial noir dos anos 40. Seria então 
expectável que um jogo tão ligado ao cinema, 
pudesse ser uma base para uma boa adaptação.

A história do filme segue de uma forma geral a do 
videojogo, embora contenha uma série de liber-
dades criativas, que se aceitam. Geralmente, a 
maior dificuldade em adaptar um videojogo é 
precisamente por causa das suas histórias que 
normalmente são bastante simplistas. A história 
base de Max Payne não foge à regra, basicamente 
conta a jornada de vingança de um polícia após a 
morte da sua família, envolvendo o submundo do 
crime, seitas e conspirações, algo já muito explo-
rado em cinema.

No entanto, o ponto forte no videojogo não é a 

sua história, mas sim as personagens, principal-
mente Max. Durante o videojogo grande parte da 
trama é narrada por ele, revelando-nos as suas 
opiniões, medos e angústias criando assim um 
clima de cumplicidade com o jogador. A meu ver é 
aqui que o filme falha. Salvo raríssimas excepções, 
as interpretações são péssimas, principalmente a 
de Mark Wahlberg. A sua postura é demasiado ar-
tificial, presa e a sua constante inexpressividade é 
angustiante para quem conhece o Max Payne dos 
videojogos. Falta-lhe carisma, humor, ironia … en-
fim resta-me perguntar se alguém estudou a sério 
a personagem. 

Mas Whalberg não é, a meu ver, o único erro de 
casting. Mila Kunis passou completamente ao lado 
da personagem. Não é vestir uma rapariga de negro 
a carregar uma arma que a transformam na madura 
e enigmática Mona Sax. E a inclusão de um rapper 
de nome Ludacris no papel do veterano Jim Bravura 
é embaraçoso.

A escrita e os diálogos (outro ponto forte do jogo) 
são pobres, por vezes não fazem qualquer sentido 
com o que se está a passar, nem têm qualquer liga-



ção com o que esperamos de certa personagem. 
Os pequenos momentos de comédia inteligente-
mente espalhados pelo jogo são inexistentes. Que 
falta faz o argumentista do videojogo Sam Lake. 
Por um lado o filme tem poucas cenas de acção, 
por outro toda a parte policial de investigação é 
tão pobre que acabamos por nos perder no verda-
deiro sentido do filme.

Mas nem tudo é mau. A direcção artística está 
bem conseguida e é fiel ao estilo noir dos jogos, 
embora por vezes demasiado colada à de Sin City. 
E algumas (poucas) cenas são bastante fiéis ao 
original. Também as poucas cenas de acção estão 
bem conseguidas, e optaram, a meu ver bem, em 
não abusar do bullet time, que era uma das ima-
gens de marca do videojogo.

É possível que esteja a ser demasiado duro com 
o filme. Sou um admirador da saga, e muita da 
minha desilusão vem desse aspecto. O especta-
dor comum que nada conhece dos jogos até pode 
vir a gostar. Mas mesmo pondo de lado o original, 
Max Payne continua a ser um filme mediano, sem 
dinâmica, aborrecido e com interpretações para 
esquecer, ou seja uma valente desilusão.

5/10
Acção, Drama, 
Thriller

ARguMENTO Beau Thorne, Sam Lake
REAlIzAçãO John Moore
COM Mark Wahlberg, Mila Kunis, Chris 
O’Donnell, Beau Bridges, Ludacris
2008 - 100min
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Cédric Klapisch é mais conhecido pelo grande 
público pelo seu filme de 2002, A Residência 
Espanhola, um sucesso surpreendente nas bil-
heteiras portuguesas e um curioso objecto de um 
renovado cinema europeu. O jovial argumento 
que servia de crónicas para as aventuras de um 
jovem parisense que frequenta uma universi-
dade em Barcelona no programa Erasmus e vive 
numa residência estudantil com estudantes de 
várias nacionalidades. O conflito de costumes e o 
companheirismo pós-adolescente tornou-o num 
interessante e sólido filme, ao contrário da se-
quela As Bonecas Russas, já demasiado diluído e 
inconsequente. Em Paris tinha logo à partida o seu 
maior desafio, deixando a cidade das luzes servir 
de fio condutor para uma série de narrativas di-
versas. 

Infelizmente estas são igualmente dispersas e ir-
reflectidas: existe nesta montanha escarpada de 
histórias um número absurdo de personagens 
cuja função dramática, no meio de tanto ata-
balhoamento na encenação, é absolutamente 
nula. E como são ocas, também as interpretações 
acabam por padecer do mesmo mal, algumas de 
forma deprimentemente risível. Uma delas, de um 
professor em crise de meia-idade que se apa-
ixona perdidamente por uma aluna com idade 
para ser sua neta, não só é patética como con-
frangedora. Não é o caso de Juliette Binoche, que 
este ano já deslumbrou – e quanto – em O Voo 
do Balão Vermelho, e Romain Duris, protagonista 
dos filmes anteriores do realizador, enquadrando 

assim dois dos maiores talentos contemporâneos. 
Desempenham o papel de dois irmãos que batal-
ham com o quotidiano depois de ele revelar-lhe que 
possui uma condição cardíaca que poderá ser letal. 
Demonstram logo à partida uma química imediata 
que só os grandes actores conseguem fazer pas-
sar no grande ecrã, como se sempre soubéssemos 
desta ligação familiar. 

Pelo menos assim se inicia o filme, mas cedo se 
descobre que é uma premissa lançada ao ar sem 
perspectivas de ser acalentada ou sustentada. 
Tal como todas as outras, acaba menosprezada e 
posta de parte em prol da proliferação de uma suc-
essão de fios narrativos que também não chegam a 
lado algum. Paris é, em toda a sua falsa ambição e 
frustrada tentativa de colagem a um modelo ameri-
cano de contar várias histórias em simultâneo - in-
augurado pelo mestre Robert Altman, sabiamente 
reconstruído por Paul Thomas Anderson e pobre-
mente refundido por Paul Haggis – um violento fal-
hanço. Salva-se o humor fornecido ocasionalmente 
por uma cordial e exasperante padeira xenófoba e 
as imagens panorâmicas de Paris: que mesmo fil-
mada sem alma não perde o seu encanto.

2/10
Drama

ARguMENTO Cédric Klapisch
REAlIzAçãO Cédric Klapisch
COM Juliette Binoche, Romain Duris, 
Fabrice Luchini e Karin Viard
2008 - 130min

PARIS
por: Nuno gonçalves
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O filme W. marca o regresso ao cinema do car-
ismático realizador norte-americano Oliver Stone. 
Depois de World Trade Center (2006), Stone 
volta com a sociedade americana como tema de 
fundo, desta vez espelhada pela carreira do seu 
presidente durante um dos períodos mais críticos 
da presidência de George W. Bush, a guerra do 
Iraque. Porém, o filme é bem mais que uma sim-
ples película política, pois Oliver Stone faz uma 
autêntica biografia à vida do ainda presidente 
americano, deixando o espectador perceber as 
suas raízes e convicções, possibilitando uma mel-
hor compreensão para tudo o que se passou na 
Casa Branca nos últimos oito anos.

Para o sucesso de W., Stone apresenta alguns ar-
gumentos de peso que nunca deixam cair o filme 
no ridículo de um simples biopic lamechas sem 
qualquer ponto de interesse para o espectador. 
Assim, em W. tal não acontece, pois Josh Brolin a 
cara de Bush no filme assim não o deixa. Brolin en-
carna Bush na perfeição, ele consegue transpar-
ecer tudo aquilo que o espectador pensa de Bush, 
nunca caindo numa plena imitação, nem na sátira 
fácil que facilmente levariam o filme do biopic re-
alista à comédia fácil e sem sal.

Além do protagonista, outro dos pontos fortes de 
W. é o realismo que cada cena deixa transparecer, 
mesmo as mais incómodas para a personagem 
de George W. Bush. Isto porque tanto nas cenas 

W.
por: Pedro Pereira

7/10
Brigrafia, 
Comédia, 
Drama

ARguMENTO Stanley Weiser
REAlIzAçãO Oliver Stone 
COM Josh Brolin, James Cromwell, Rich-
ard Dreyfuss, Jeffrey Wright, Thandie 
Newton, Elizabeth Banks e Scott Glenn.
2008 - 129min

públicas que o actor Josh Brolin teve que reencar-
nar a figura do presidente como todos vimos, como 
nas cenas mais privadas, o realismo é sempre a pa-
lavra de ordem, não sendo difícil de acreditar na ve-
racidade de todas as cenas, especialmente aquelas 
de bastidores, que ninguém teve oportunidade de 
presenciar.

Quanto aos personagens secundários mais car-
ismáticos que ajudam ao desenvolvimento do filme, 
há que realçar pela positiva as belas interpreta-
ções de Richard Dreyfuss como Dick Cheney, Jeffrey 
Wright interpretando Colin Powel, James Cromwell 
fazendo de George Bush (pai) e Elizabeth Banks en-
carnando Laura Bush, sendo que menos positiva é a 
interpretação de Thandie Newton no papel de Con-
doleeza Rice, uma personagem mal explorada que 
poderia ter ajudado a elevar ainda mais a qualidade 
do filme.

À parte de tudo isto, o filme acaba por pecar na 
parte mais incisiva do mesmo, pois explorando a 
intervenção no Iraque, a decisão de não explorar 
ainda mais a reacção política de Bush à falta de ar-
mamento de destruição massiva no país, bem como 
à captura de Saddam Hussein parece ter sido um 
erro grosseiro.

Para terminar, é de salientar a importância de W. 
na percepção/confirmação de que apesar de todas 
as boas intenções que George W. Bush tinha ao as-
sumir a presidência dos E.U.A., os seus mandatos 
acabaram por ser um autêntico fracasso, não só por 
mau aconselhamento, como pelo facto de este ser 
um presidente que simplesmente não tinha com-
petência para o cargo que agora deixará.
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Diane Lane tem corrido alguns riscos durante a 
sua carreira. Com uma carreira cheia de partici-
pações, a actriz destaca-se pela sua qualidade 
em conferir humanidade e realismo às suas per-
sonagens, assim como uma vontade em experi-
mentar diferentes géneros, sem olhar a questões 
como perspectivas comerciais.

Contudo, este Indetectável não terá sido a melhor 
das suas apostas. Embora o filme valha sobretudo 
pela sua interpretação, e como tal não prejudique 
a sua imagem como profissional, o restante elenco 
não consegue conferir o impacto necessário para 
prender a atenção do espectador num enredo de 
suspense, que tende a cair para a previsibilidade 
de tempos a tempos. A realização também não 
transmite a confiança necessária para conduzir 
um argumento que se aventura nas novas tecno-
logias e nas facilidades de comunicação que in-
ternet apresenta. 

À primeira vista, o conceito parece interessante. 
Um serial killer rapta indivíduos, colocando-os 
em armadilhas que poderão provocar a morte. Ao 
mesmo tempo, filma esse cenário e disponibiliza-o 
num site indetectável, fazendo com que o número 
de visitas aumente a velocidade em que armadil-
ha de morte funciona. Assim, todos os visitantes 
da página acabam por tornar-se em cúmplices 
simbólicos do crime, já que com a sua adoração 
pelo mórbido contribuem para o desenrolar fatal 
das vítimas.

Diane Lane é Jennifer Marsh, uma agente de uma 
delegação do FBI que combate o crime informático, 
e que se vê perante esta situação. Viúva, com uma 
filha pequena e a viver na casa da mãe, Jennifer é 
a personagem mais humana de todo o filme, o que 
visivelmente destoa perante as outras figuras que 
oscilam entre o estereótipo e o ridículo: o colega 
com tendência para mulherengo, o polícia miste-
rioso que parece surgir como interesse amoroso, 
e o assassino geek que parece ter nascido com um 
olhar de diabo, muito típico nos vilões protagoniza-
dos por crianças ou jovens.

Quanto à crítica social, esta surge de um modo muito 
facilitado e simplista, com uma tendência moralista, 
acabando por morrer na sua própria armadilha, ao 
apresentar situações que qualquer iniciado em in-
formática desconfia. 

Embora não se apresente como bastante pretensio-
so nos seus objectivos, é um pouco frustrante des-
perdiçar conceitos que poderiam avançar noutros 
sentidos, assim como actrizes que correm o risco de 
serem arrastadas pela fraca qualidade do projecto. 
Assim sendo, este filme só será indispensável para 
os fãs de ficção com serial killers.

3/10
Policial/ Thriller 

ARguMENTO Robert Fyvolent, Mark 
Brinker, Allison Burnett
REAlIzAçãO Gregory Hoblit
COM Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, 
Joseph Cross
2008 - 101min

INDETECTáVEl
por: Nuno Cargaleiro
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Nos dias que correm é complicado irmos ver um 
filme ao cinema e sermos surpreendidos. Com a 
internet é fácil chegarmos à informação, seja ela, 
trailers, sinopses, críticas ou, pior ainda, spoilers. 
Muitas vezes só nos falta entrar na sala com o ar-
gumento já lido. No caso de Em Bruges aconte-
ceu algo que não me acontecia faz anos. Fui ver o 
filme a saber muito pouco sobre ele, basicamente 
só sabia que a história estava relacionada de al-
guma forma com crime e que o actor principal era 
Colin Farrell. Tinha saudades de ser tão positiva-
mente surpreendido.

A premissa é simples e usual neste tipo de filme. 
Dois assassinos, Ray e Ken (interpretados por Co-
lin Farrel e Brendan Gleeson, respectivamente), 
executam de forma incorrecta um crime e como 
consequência são enviados pelo seu chefe para 
a histórica cidade de Bruges, por forma a se es-
conderem durante algum tempo. Enquanto Ken se 
delicia a ver todos os locais históricos e museus, 
Ray, o culpado por eles se encontrarem nesta 
situação, cedo se farta desta bela mas sossegada 
cidade. Com um humor algo negro e diálogos exis-
tencialistas entre os dois amigos a história vai-se 
desenrolando pela cidade, com alguns percalços 
pelo caminho. 

O que me conquistou neste filme foi o seu equilíbrio 
entre géneros. É um filme sobre crime, mas o hu-
mor está bem patente em quase todas as situa-

ções do filme, mesmo as mais delicadas. É divertido 
mas ao mesmo tempo tem partes mais dramáticas 
que nos deixam a pensar e nos emocionam. É sobre 
duas pessoas que ganham a vida a roubar a assas-
sinar outras pessoas, mas que nos conseguem cati-
var e fazer gostar delas. É assim uma experiência 
bastante completa e recompensadora. 

A única coisa que posso apontar de negativo (e 
mesmo isto se deve a um aspecto bastante bem 
conseguido do filme) é o facto do chefe dos dois 
criminosos, interpretado pelo exímio Ralph Fiennes, 
não ter mais “tempo de antena”. A sua personagem, 
apesar de roçar a caricatura, é muito bem construí-
da, com o seu sotaque carregado, velocidade de 
fala e violência inerente.

Droga, anões, tiroteios, monumentos, amizade, 
amor e traição são alguns dos ingredientes que en-
contrarão neste pequeno grande filme, óptimo para 
fugir à falta de originalidade das grandes produções 
e passar um bom par de horas numa sala de ci-
nema.

EM BRuguES
por: luís Costa

8/10
Comédia, Crime

ARguMENTO Martin McDonagh
REAlIzAçãO Martin McDonagh
COM Colin Farrell, Brendan Gleeson e 
Ralph Fiennes
2008 - 107min
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De volta para uma nova aventura, desta 
feita no grande ecrã, High School Musi-
cal, a galinha dos ovos de ouro da Dis-
ney, conta-nos as peripécias e decisões 
de vida passadas no último ano de liceu 
de Troy, Gabriella e seus amigos, tudo 
com muita dança, amor adolescente e 
coreografias à mistura.

Este pode ser o último ano para as per-
sonagens do filme, um ano de amadure-
cimento, de escolha de destinos e de 
mudança, mas infelizmente neste filme 
não há nada de novo. As duas anteriores 
aventuras musicais deste grupo de estu-
dantes não tinham tido um lançamento 
cinematográfico, e esta terceira aven-
tura pouco ou nada faz merecer o pré-
mio que teve. O filme é apenas mais uma 
tentativa, extremamente denunciada, de 
explorar os mesmos recursos formulaicos 
que tinham levado ao sucesso fenomenal 
dos dois anteriores filmes. 

As personagens de Troy e Gabriella, bem 
como os dois actores que as represen-
tam, já são verdadeiros ícones para os 
mais pequenos (e para os não tão peque-
nos), representando tudo o que esta ge-
ração ambiciona ser e ter; High School 
Musical 3 não é um mero êxito do ecrã, 
mas também de venda de produtos com 
ele relacionados (um sortido de bonecas, 

roupas, jogos etc.). É triste reduzir um 
filme a cifrões, no entanto, basta ver al-
guns minutos deste colorido musical para 
perceber que métodos de venda estão a 
operar dentro dele, que tipo de controlo 
comercial o filme está a exercer. 

Mesmo contendo alguns valores morais 
tradicionais do universo de filmes Disney, 
High School Musical 3, na sua essência 
vã de conteúdo, estilo ou interesse, é ap-
enas um fenómeno de massas que as-
senta em músicas de pop comercial, car-
inhas larocas e muito boa publicidade. O 
filme entretém, as músicas ouvem-se, o 
enredo é conveniente – se bem que por 
vezes isento de qualquer conexão – mas 
é provável que muitos apreciadores de 
bom cinema vejam um pouco da sua alma 
a voar porta fora mal entrem na sala onde 
o filme está a ser exibido. 

hIgh SChOOl MuSICAl - ÚlTIMO ANO
por: Maria Carvalho 

2/10
Acção/ Drama

ARguMENTO Peter Barsocchini
REAlIzAçãO Kenny Ortega
COM Zac Efron, Vanessa Hudgens, Lucas 
Grabeel, Ashley Tidale, Corbin Bleu
2008 - 112min
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Coerente na sua moderada abstracção, Yella é um 
projecto incomum. É impossível desviar o olhar do 
minimalismo formal que atravessa o filme – são 
asfixiantes os enquadramentos em tom claus-
trofóbico, formados de frieza inabalável. Contan-
do a história de uma mulher que, na sua ambição, 
parte numa demanda pela mudança, encontra-
mos aqui um retrato bizarro do mundo presente. 
Volto a afirmá-lo: a coesão estética de Yella – 
feroz nessa representação da actualidade – é o 
seu principal trunfo, génese de uma ambiência 
profundamente amarga, crua, seca. 

Mas Yella falha, e a sua maior lacuna está numa 
história desinteressante que se desenrola em re-
dundância ao longo do filme. De crítica do capi-
talismo a história de fantasmas, Yella perde-se 
na sua densidade dramática. E depois há silêncios 
justificados, que nos inquietam e perturbam, mas 
a maioria dos mutismos constrói-se em atmos-
fera infundada, repleta de tempos mortos. Nada 
contra o cinema de trajecto vagaroso – veja-se 
um qualquer plano fixo e longo dos Straub e sinta-
se a pulsão poética e perturbante que ali habita. 
O problema de Yella é que temos um fascinante 
lado bizarro que desemboca numa previsibilidade 
pueril, quando tudo deveria entrelaçar-se pela 
transcendência. Dos olhares gélidos e dos cansa-
tivos diálogos (e são tão poucos…) nasce portanto 
este misterioso objecto que facilmente acaba por 
atrair a nossa displicência. 

Da quimera e do realismo encontramos aqui con-
traditória e híbrida obra, que alterna um argumento 
débil e monótono com momentos prodígio que nos 
chegam da realização. A sensibilidade com que 
Christian Petzold filma aqueles corpos e as suas 
relações, por exemplo, é visceral. E como passa a 
solidão de Yella (extraordinária Nina Hoss) naquele 
mundo azulado e minimalista; como vibra a melan-
colia, a ausência e a alienação; como é desmedida a 
obscuridade áspera do seu olhar. Quase tudo abu-
sivamente desperdiçado por falta de sustentáculos 
narrativos fortes numa obra que não se pretendia 
apenas contemplativa. 

yEllA
por: Carlos Pereira

3/10
Drama,          
Romance, 
Thriller

ARguMENTO Christian Petzold
REAlIzAçãO Simone Baer, Christian 
Petzold
COM Nina Hoss, Devid Striesow
2007 - 96min
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Que João Canijo é dos maiores cineastas do nosso 
país já poucos duvidam. Que a sua relação com o 
Portugal esquecido é imensa e vigorosa também 
não – em Noite Escura percorríamos uma casa 
de alterne em país rural; em Ganhar a Vida cir-
culávamos por entre emigrantes portugueses em 
França. Chega-nos agora Mal Nascida, filme no-
vamente assente numa tragédia grega (o mito de 
Electra), e que vai ainda mais fundo na exploração 
da ruralidade portuguesa. Estamos perante obra 
obscura sobre o âmago de Trás-os-Montes, pov-
oada de monstros e fantasmas demasiado reais. 

No centro encontramos Lúcia, força imparável da 
natureza, ser rude e sedento de vingança. Toda 
uma anulação de sensualidade num fabuloso tra-
balho de Anabela Moreira (considerando que a 
sua transmutação deveria passar primeiro pelo 
físico, resolveu engordar vinte e cinco quilos para 
o papel). Resultado: figura inolvidável, quase uni-
camente formada da carne e do sangue. Culpan-
do-os da morte do pai, de quem é eterna viúva, 
Lúcia tem o objectivo de punir a mãe e o padrasto. 
Trata-se de ocorrência que suscitou em si irre-
versível trabalho de luto e uma deambulação sem 
fim. Nesse sentido, Mal Nascida surge como pro-
digioso ensaio sobre o corpo, da rispidez da pele 
ao apagamento de alma. Lúcia é um ser sem re-
denção, uma mulher corroída pelo ódio e incapaz 
de perdoar o passado. 

E que dizer da ambiência que percorre Mal Nascida? 
Raramente o cinema português criou objectos tão 
incómodos e claustrofóbicos, tão intensos e vis-
ceralmente desencantados. Obra pessimista, claro, 
como é normal no cinema de Canijo. Sufocantes as 
sombras que percorrem cada recanto, asfixiante a 
formalidade que nos leva directamente ao coração 
das trevas, à escuridão totalitária. E depois há se-
quências construídas de forma tão magnética que é 
impossível esquecê-las: atentemos à fabulosa cena 
de incesto, destituída de qualquer erotismo e trans-
formada em acção grotesca. Momento maravilho-
so, vertiginoso, de outro mundo seguramente. 

Habitado de pulsões de morte constantes, Mal Na-
scida é uma entrada num cosmos sujo e violento, 
com uma aspereza de difícil digestão, onde a nu-
dez é crua e a tónica lúgubre. E das fragosas con-
struções sobre aqueles destinos, desmesurada-
mente condenados e tristes, nasce uma das mais 
fulgurantes obras do cinema português. E mais uma 
prova da grandeza de Canijo.

9/10
Drama

ARguMENTO João Canijo, Celine Pouil-
lon, Mayanna von Ledebur 
REAlIzAçãO João Canijo
COM Anabela Moreira, Marcia Bréia, Fer-
nando Luís, Gonçalo Waddington, Tiago 
Rodrigues
2007 - 117min

MAl NASCIDA
por: Carlos Pereira
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Entre os Dedos é o título da nova longa-metra-
gem da dupla Tiago Guedes e Frederico Serra. Cu-
rioso como se processou novamente o fenómeno 
que acontecera em Coisa Ruim, obra anterior 
dos realizadores: o seu cinema encarado como 
uma tentativa de reconciliação do público com 
o cinema português. Não deixa de ser verdade 
que ambas as obras são, de certo modo, pontos 
de viragem, embora ao nível de resultados práti-
cos (cinematográficos, não estatísticos) fiquem 
aquém das expectativas. 

Com argumento de Rodrigo Guedes de Carvalho, 
a dupla de cineastas portugueses filma um des-
encantado drama urbano, num aglomerado de 
deambulações nos subúrbios. São histórias sobre 
múltiplas formas de solidão que se cruzam em ob-
jecto híbrido, filmado entre a dramatização dos 
destinos individuais e a abstracção moderna dos 
espaços. Um território em que a narrativa deixa de 
ser fundamental e onde a primazia é a tentativa 
de captar aqueles corpos em abismo: rostos e ex-
pressões, atitudes e impulsos. A consequência é 
uma mescla de imagens cruas numa cartografia 
urbana onde parecem impor-se formas de segre-
gação das relações sociais e afectivas. 

A concretização de Entre os Dedos não é, no en-
tanto, homogénea - há diálogos excessivamente 
lacónicos ou sequências construídas sem sufi-
ciente intensidade dramática. E por vezes o filme 

dilui-se na sua abusiva crueza, fazendo-nos sentir 
uma distância lancinante: mesmo que o retrato seja 
quotidiano, mesmo que seja um grande plano de um 
rosto. 

Valorizemos, no entanto, as suas qualidades in-
trínsecas: a ligação íntima com o presente; o real-
ismo duro (transparente nas suas imperfeições); o 
preto e branco que alterna entre placidez e inqui-
etação. Entre os Dedos oferece assim, a espaços, 
momentos admiravelmente construídos - é impos-
sível esquecer aquela discussão à mesa entre pai 
e filho; a gritaria familiar na cozinha entre Paulo e 
Lúcia; ou a posição de uma mãe que não sabe lidar 
com a situação terminal do filho. Um desespero que 
atravessa todas as personagens e que leva espon-
taneamente à inércia da maioria. E no entanto há 
algumas que agem, mesmo que impulsivamente, 
para se salvar a si ou aos seus, de modo quase in-
stintivo – veja-se o caso de Lúcia, mãe/mulher, 
num tour de force prodigiosamente interpretado 
por uma intocável Isabel Abreu. De qualquer forma, 
e independentemente do seu resultado, pressente-
se em Entre os Dedos um novo caminho do nosso 
cinema. 

ENTRE OS DEDOS
por: Carlos Pereira

6/10
Drama

ARguMENTO Rodrigo Guedes de Carvalho
REAlIzAçãO Tiago Guedes e Frederico 
Serra
COM Isabel Abreu, Filipe Duarte, Luís Filipe 
Rocha, Lavínia Moreira, Gonçalo Wad-
dington 
2008 - 100min
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QuANTuM Of SOlACE
por: Nuno Cargaleiro

Foram dois anos de espera desde Casino Royale. 
Depois de atribuírem a responsabilidade a Daniel 
Craig de encarnar o agente secreto mais famoso 
do cinema, e de terem ganho o primeiro desafio, 
era com alguma expectativa que se aguardava 
pela nova prestação de 007. Quantum of Sol-
ace pode não ser um nome tão típico como os 
habituais da filmografia sobre James Bond, mas 
demarca completamente Daniel Craig como o 
protagonista de uma nova visão de 007. Não é 
somente o temperamento dele que mudou, mas 
toda a estrutura habitual que esta saga já nos 
tinha habituado. Porém, os mais assustados po-
dem ficar descansados, visto que este filme não 
desdenha o passado. Afinal, podemos ainda en-
contrar grandes perseguições de carros, mulheres 
tão belas quanto letais, e uso (embora moderado) 
de gadgets tecnologicamente avançados. É um 
outro Bond, simplesmente menos fantasioso, e 
mais realista.

O enredo inicia-se após os factos trágicos de Casi-
no Royale. Numa situação inesperada no universo 
de 007, Quantum of Solace assume-se como se-
quela directa do anterior filme. Embora tenha um 

segmento narrativo independente, é aconselhável 
o visionamento de Casino Royale para uma melhor 
compreensão da história no seu todo, e sobretudo, 
no entendimento dos estados emocionais de Bond.

Após a trágica morte de Vesper Lynd, o MI6 vê-
se confrontado com uma organização criminosa 
secreta com ramificações mundiais. Apesar da pou-
ca informação que possuem, cedo torna-se claro 
que a confiança no meio do MI6 é algo frágil. Neste 
contexto, Bond é encarregado de seguir as poucas 
pistas obtidas, ao mesmo tempo que procura recu-
perar-se da mágoa e raiva de um amor perdido, e 
do desejo de vingança que lhe consome o espírito. 
Pelo meio encontra Camille (Olga Kurylenko), uma 
mulher sedutora com um objectivo próprio, e Domi-
nic Greene (Mathieu Amalric), um emissário da ob-
scura organização, e que será mais um degrau no 
trajecto de Bond em conseguir respostas para as 
suas questões.

Ironicamente, é curioso como o conceito de confi-
ança (de Bond para consigo e com os outros, as-
sim como de M e do MI6 para 007) é tratado neste 
filme. Numa situação onde todos questionavam se 
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este Quantum of Solace seria mais do mesmo, 
com o decorrer do filme claramente verifica-se 
que não. A acção frenética está presente, assim 
como as frequentes seduções de Bond. Porém, o 
núcleo central de personagens é menos plástico, 
conseguindo demonstrar diversas camadas de 
humanidade. A realização de Marc Forster ajuda 
a isso. Para além disso, é curiosa a representa-
ção de Camille como uma companheira de armas 
em vez de mais uma mulher no portefólio de 007. 
Esse pormenor torna Quantum of Solace com algo 
sólido e coerente. Estas situações podem ser por-
menores, mas afinal, são esses cuidados que dis-
tinguem os filmes. 

Quanto ao Quantum que o título tanto fala, deve-
se dizer que direcção do argumento consegue 
acompanhar o espectador sem o defraudar por 
completo. Sejam as respostas limitadas, ou apar-
entemente incompletas, os fãs (e não fãs) não 
serão desamparados à medida que se criam no-
vas expectativas para o próximo filme. Quan-
tum of Solace pode não ser o meu predilecto da 
saga Bond, mas foi o me deixou mais ansioso pelo 
seguinte!

8/10
Acção, Thriller

ARguMENTO Paul Haggis, Neal Purvis, 
Robert Wade
REAlIzAçãO Marc Forster
COM Daniel Craig, Olga Kurylenko, Ma-
thieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Gi-
annini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright
2008 - 106min
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Bryan (Liam Neeson) é um ex-perventor, 
retirado do seu trabalho governamental e 
que ocasionalmente faz alguns trabalhos 
de segurança de alto risco. Simultanea-
mente com que tenta adaptar-se ao seu 
novo estilo de vida mais recatado, Bryan 
tenta também aproximar-se da sua filha 
proveniente de um casamento falhado 
com Lenore (Famke Janssen). Assim, de 
forma a tentar melhorar a relação com 
a filha Kim (Maggie Grace), Bryan aceita 
com relutância que esta viaje apenas com 
uma amiga para umas férias em Paris. No 
entanto, à chegada à cidade das luzes 
rapidamente ambas as jovens raparigas 
se vêm envolvidas numa rede de tráfico 
de mulheres, obrigando a que Bryan re-
gresse à antiga profissão, onde sem lim-
ites irá fazer de tudo para recuperar a sua 
filha.

Se o filme de Pierre Morel, passa com 
distinção no ritmo alucinante que con-
segue dar à película, onde dificilmente se 
dá pelo tempo passar, o mesmo já não se 
poderá dizer quanto ao argumento com 
que presenteia o espectador. Em Busca 
Implacável tudo parece ser demasiado 
simplista, todo o filme gira em torno de 
Liam Neeson, que apesar de surpreender 
as audiências com os seus dotes de action 
hero, acaba por também não conseguir 
passar o registo de seriedade necessário. 
Assim, o filme peca pelo fraco aproveita-
mento de um tema dramático, que acaba 
por ser usado apenas como suporte a 
uma história de tiros e pancadaria, quan-
do poderia ter ido muito mais além.

Quanto às personagens, é certo que nat-
uralmente todos os holofotes estão cen-
trados em Liam Neeson, mas a verdade é 
que todo o restante elenco não se desta-
ca, pois desde Famke Janssen, uma mãe 
distante e pouco convincente a Mag-
gie Grace a filha que sofre a experiência 
traumática, ninguém parece estar à al-
tura do desafio.

5/10
Acção, Crime, 
Drama, Thriller

ARguMENTO Luc Besson e Robert Mark 
Kamen
REAlIzAçãO Pierre Morel 
COM Liam Neeson, Maggie Grace, Famke 
Janssen, Xander Berkeley e Holly Valance
2008 - 93min

BuSCA IMPlACáVEl
por: Pedro Pereira



2
5



C
R

ÍTIC
A

S
2

6

Leonel Vieira pode não ser um nome que agrade a 
todos os apreciadores de cinema, mas o que é cer-
to é que tem se tornado numa figura que não tem 
receio de arriscar, o que tem resultado em produ-
tos bastante interessantes. Desde o seu primeiro 
filme, como realizador, em 1998 que Leonel Vieira 
tem procurado diversificar os seus projectos en-
tre a comédia, acção, drama, contemporâneo, 
ou de época. Nesta década, conseguiu oferecer 
obras diferentes do normalmente é habitual no 
cinema português. Este Arte de Roubar é a sua 
mais recente oferta, e apesar de não ser um filme 
perfeito, é uma ousadia que pode abrir uma nova 
porta para o cinema português.

Num enredo que mistura influências de Tarantino 
e Guy Ritchie, nos seus tempos áureos de Snatch, 
Leonel Vieira relata a história de dois bons malan-
dros, um espanhol e um português, que face a uma 
série de golpes falhados se vêem diante a oportu-
nidade de roubarem um genuíno Van Gogh. Quem 
lança a oferta é Augusto, na figura de um sinistro 
Nicolau Breyner, maravilhoso como sempre. 

Mas como quando a oferta, o santo desconfia, 
esperem muitas surpresas e reviravoltas ines-
peradas que irão lançar a confusão, e ameaçar 
a integridade física destes bons malandros, que 
preferem estilo perante armas, embora com um 
sentido algo destorcido de honestidade.

Pelo meio temos um índio lançador de facas, um 
grupo de gangsters anões, um morto que volta à 
vida, um toureiro que tem a sua orelha cortada, 
um bandido saído da prisão, sedento de vingan-
ça, e muitas situações inesperadas. O objectivo 
de Arte de Roubar é claro, o de entreter! E nesse 
sentido consegue um destaque comparativo com 
várias obras portuguesas.

Talvez nesse sentido comercial, não será de es-
tranhar que o dialecto seja o inglês. Embora a 

7/10
Comédia

ARguMENTO João Quadros, Roberto 
Santiago
REAlIzAçãO  Leonel Vieira 
COM Ivo Canelas, Enrique Arce, 
Flora Martínez, Nicolau Breyner, Soraia 
Chaves
2008 - 118min

acção ocorra em Portugal, a combinação de actores 
brasileiros, portugueses e espanhóis justifica uma 
uniformização de linguagem onde todos estejam ao 
mesmo nível. Para além disso, poderá auxiliar numa 
internacionalização, e também, permitir uma menor 
resistência de um espectador pouco habituado em 
ouvir português no cinema.

Nota-se um cuidado, atendendo às possibilidades 
de recursos, que não é normal pelas nossas terras. 
O humor tem de facto piada, e as cenas de acção 
tem efectivamente consequências. Embora não 
deva a nada a outras produções estrangeiras, em-
bora este filme seja uma produção conjunta entre 
Portugal e o Brasil, verifica-se contudo que ainda 
existe alguma evolução necessária na dinâmica da 
acção e na montagem. Alguns momentos que se 
pretendem mais imediatos tendem a prolongar-se 
desnecessariamente, embora isso não se prolongue 
por todo o filme.

A prestaçõe dos actores, que inclui participações 
especiais de figuras conhecidas, concentra-se so-
bretudo no quarteto Ivo Canelas, Flora Martínez, 
Enrique Arce, e Nicolau Breyner, nos quais estes 
dois últimos roubam o ecrã em cada momento que 
estão presentes. Quanto a Soraia Chaves, é interes-
sante vê-la como envergonhada, embora com ca-
pacidade de agir quando necessário.

Arte de Roubar não é de todo um filme intelectual, 
é um gozo até ao último minuto! Seja ao cinema 
americano, ao estilo grindhouse, ou ao cinema de 
acção, nota-se uma evolução qualitativa que não 
deve ser ignorada.

ARTE DE ROuBAR
por: Nuno Cargaleiro
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ARTE DE ROuBAR
por: Nuno Cargaleiro
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DVD DO MÊS 
por: álvaro Banaco

fARgO
Joel e Ethan Coen juntaram-se mais uma vez em 
1996 para escrever, realizar e produzir mais um 
filme em conjunto. Desta vez o filme é Fargo, um 
thriller inspirado em factos reais onde Jerry (Wil-
liam H. Macy), um vendedor de carros atulhado em 
dívidas, concebe um plano para acabar com elas. 
Jerry contracta dois homens, Carl (Steve Buscemi) 
e Gaear (Peter Stormare), para raptarem a sua 
mulher e pedirem um resgate que será pago pelo 
seu sogro. O plano era simples, raptar a mulher de 
Jerry, Jean Lundegaard (Kristin Rudrüd), pedir o 
resgate e dar parte do dinheiro aos raptores. Tudo 
parecia estar controlado... até começarem a mor-
rer pessoas. Depois de acontecerem os primeiros 
desaires o caso fica entregue à Chefe da Polícia 
Marge Gunderson (Frances McDormand) que ape-
sar de não ter experiência em casos destes prom-
ete resolvê-lo até ao fim.

Fargo cativa-nos imediatamente pela sua fo-
tografia, a cargo de Roger Deakins, que usa a 
seu favor os contrastes do branco da neve com 
o preto do que nela se situa, assim como a paisa-
gem nevosa e enublada de Fargo proporcionando 
uma bela imagem. É neste manto de mistério que 
vamos descobrindo o que se passa nesta terra 
de estranho sotaque. Sotaque este que merece 
especial atenção por parte dos actores que se 
saíram muito bem neste filme. Fargo é bem rep-
resentado dando especial destaque à oscarizada 
actriz Frances McDormand que interpreta uma 
excelente Chefe de Polícia grávida e bastante 
perspicaz. Frances McDormand constrói uma ex-
celente personagem sendo um dos maiores trun-
fos do filme, assim como o resto do elenco onde 
William H. Macy, Jerry, interpreta um nervoso e in-
seguro homem que está a cometer o maior crime 

da sua vida, aliás, deve ser o único... Jerry demon-
stra uma especial falta de talento para o crime o que 
o leva a perder o controlo da situação. Quanto aos 
bandidos, esses também “escorregam” um pouco, 
mas apenas nas suas personagens porque tanto 
Steve Buscemi como Peter Stormare estão à altura 
do resto do elenco. São os dois bastante diferentes, 
enquanto Carl fala pelos cotovelos e não pára quie-
to, Gaear está excelente durante todo o filme quase 
nunca falando.

Com este elenco a ajudar, Fargo consegue ter uma 
boa dose de humor negro ao melhor estilo dos 
irmãos Coen conseguindo impressionar e divertir 
quem vê o filme.
Acompanhando a boa qualidade do filme, a banda 
sonora não sai descurada e é muitíssimo bem usada 
durante o filme acompanhando muito bem o que se 
vai passando.
Fargo tem como introdução o acontecimento ocor-
rido na realidade, e se ainda não viram o filme 
aconselho a não lerem as próximas linhas deste 
parágrafo que vos escrevo.
Para prender os espectadores ao filme, Fargo não é 
baseado numa história real e esta pequena mentira 
serve perfeitamente o seu propósito e vem directa-
mente do humor dos irmãos Coen.

A edição especial de Fargo tem como extras o sem-
pre interessante Comentário Áudio, o documentário 
“Minnesota Nice”, uma entrevista com os irmãos 
Coen, a “Árvore de Família” dos Coen que não se 
trata da família mas sim dos actores presentes nos 
filmes dos Coen, a Galeria de Fotografias Behind-
the-scenes e um artigo da revista American Cin-
ematographer.

8/10
Thriller

ARguMENTO Joel Coen (e Ethan Coen)
REAlIzAçãO  Joel Coen e Ethan Coen 
COM William H. Macy, Frances McDor-
mand, Steve Buscemi, Peter Stormare
1996 - 94min
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ARTE DE ROuBAR - 6 NOVEMBRO

Sinopse – “Arte de Roubar conta a história de Chico (Ivo Canelas) e 

Fuentes (Enrique Arce), dois amigos que vivem de pequeno roubos, 

golpes e contos do vigário. Apesar de Chico se considerar um mestre 

do crime, quase todos os planos engendrados acabam por não re-

sultar. Ambos viveram a maior parte da vida nos EUA: Chico é emi-

grante português e Fuentes é porto-riquenho. Visto que a sua fama 

já é conhecida nos EUA, decidem vir para a Europa em busca do golpe 

perfeito. E vêem Portugal como o país ideal, devido às raízes lusas 

de Chico. Os dois amigos são contactados por um velho e estranho 

mordomo, Augusto (Nicolau Breyner), que os contrata para assaltar 

um Herdade que pertence a uma Condenssa (Magüi Mira) para quem 

ele trabalha. No entanto, os dois amigos vão descobrir que nem tudo 

é o que parece.”

CORPO DA MENTIRA - 20 NOVEMBROSinopse – “Um ex-jornalista torna-se agente da CIA e é 
enviado ao Médio Oriente para investigar um perigoso 
líder da Al-Qaeda que planeia atacar os Estados Unidos 
da América.”

A DuPlA fACE DA lEI - 13 NOVEMBRO

Sinopse – “Depois de 30 anos como parceiros na panela de pressão que é o De-

partamento de Polícia de Nova York, os condecorados detectives David Fisk e 

Thomas Cowan deveriam estar reformados, mas não estão. Antes de fazer as 

malas, eles são chamados para investigar um assassinato que parece ter ligação 

com um caso resolvido por eles anos atrás. Como no crime original, a vítima é um 

criminoso suspeito cujo corpo é encontrado junto com um poema justificando o 

assassinato. Quando outros crimes acontecem, começa a ficar claro que os de-

tectives estão às voltas com um serial killer, alguém cujos crimes se perderam 

nos porões do sistema judicial e cuja missão é fazer o que os policias não con-

seguiram - acabar com os culpados e limpar as ruas. As semelhanças entre as 

mortes recentes e os seus casos anteriores trazem à tona uma desconfortável 

questão: será que colocaram o homem errado atrás das grades?”

ThE DuChESS - 27 NOVEMBROSinopse – “O filme conta a vida da Duquesa de Devonshire, Georgiana 

Cavendish (Keira Knightley), que viveu de 1757 a 1806. De beleza inve-

jada nas rodas sociais inglesas, Georgiana usou um pouco mais do que 

as suas influências para participar no cenário político, numa época em 

que o direito de voto ainda levaria um século para ser concedido às 

mulheres.” 

OuTRAS ESTREIAS... EM NOVEMBRO

POR: NuNO CARgAlEIRO

A NAMORADA DO MEu MElhOR AMIgO
27 NOVEMBRO

Sinopse – “Tank (Cook) é um rapaz que passa por um verdadeiro teste de 

amizade quando seu melhor amigo lhe faz um pedido especial - e muito es-

quisito. Tank deverá convidar a namorada do amigo (e ex de Tank) para um 

encontro no qual tudo estará planeado para correr mal. A ideia é fazer com 

que a rapariga (Hudson) perceba o quão maravilhoso o seu namorado actual 

é. Obviamente as coisas não saem como previsto.”
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Com a recente estreia do filme Corrida Mortal de 
Paul W. S. Anderson a Red Carpet procurou no baú 
das recordações cinematográficas, alguns dos 
filmes que marcaram o cinema pela sua veloci-
dade, adrenalina e muita acção. Assim, se gostas 
de filmes onde carros, motas e marcas de borra-
cha no asfalto são os verdadeiros protagonistas, 
não percas esta análise a mais de 50 anos de cin-
ema de alta velocidade… 
Vale tudo menos filmes sobre o desporto veloci-
pédico convencional.

POR: PEDRO PEREIRA
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OS DOCES ANOS 50
Na década em que os filmes de Marylin Mon-
roe faziam partir corações por todo mundo e 
que Hitchcock dava cartas com os seus sus-
penses de prender o fôlego, poucos eram 
ainda os filmes que exploravam verdadeira-
mente a velocidade e acção nas rotações das 
maiores películas de Hollywood. Contudo, o 
rebelde Marlon Brando em O Selvagem (1953) 
marcou a América com um filme onde o cen-
tro da atenção recai num grupo de desor-
deiros motards que invade uma pequena ci-
dade da California, provocando a destruição 
por onde passam. O filme de Laslo Benedek 
não é apenas velocidade e acção é bem mais 
que isso, mas este foi uma das primeiras ima-
gens do que o poder dos motores podia fazer 
nas bilheteiras.
Ainda nos 50’s, foi a vez de Thunder Road 
(1958) espantar o mundo, o filme protago-
nizado por Robert Mitchum, explora a veloci-
dade através da distribuição ilegal de álcool 
num velocíssimo Hot Rod, um carro feito para 
grandes velocidades. O problema de Mitchum 
é que para além de ter que fugir dos habitu-
ais agentes da autoridade, tem ainda que se 
preocupar com um perigoso gang que tenta 
controlar o negócio na cidade.

A lIBERDADE DOS ANOS 60
Com a ascensão da geração libertina dos 60’s, 
a descontracção e sofisticação passaram 
a dar o mote para o cinema de acção. Peter 
Fonda foi um dos principais impulsionadores 
desse espírito rebelde que assolou o cinema 
a duas e quatro rodas. The Wild Angels (1966) 
é um exemplo disso mesmo, aqui Fonda e 
Nancy Sinatra são o que mais se pode pare-
cer com o par romântico do filme. Na reali-
dade de romântico este filme não tem nada, 
mas motos, velocidade e alguma erva não 
faltaram numas filmagens que permitiram a 
Fonda retirar ideias para o seu outro filme de 
sucesso… Easy Rider (1968), escrito e protag-
onizado por Fonda e outro rebelde da altura, 
Dennis Hopper, que também realizou o filme, 
é um autêntico clássico dos anos 60, reflect-
indo na perfeição a juventude inquieta dos 
60’s. Easy Rider é o filme em que as motos, 
a velocidade e as substâncias psicotrópicas 
são novamente as estrelas da companhia. 
Já Bullit (1968) de Peter Yates é o oposto 
dos filmes de Fonda, mas nem por isso com 
menos velocidade e adrenalina. Na verdade, 
Bullit é ainda mais ambicioso, pois conseg-
ue juntar a rebeldia e a paixão pelo asfalto, 
com a inteligência, realismo e violência de 

um qualquer bom policial. O lendário Steve McQueen 
é protagonista deste violento policial que contem al-
gumas das mais famosas cenas de perseguição au-
tomóvel da história do cinema, todas elas tendo como 
cenário as estonteantes “colinas” de São Francisco.
A terminar os 60’s, Michael Caine protagoniza The 
Italian Job (1969), o actor dá corpo a um líder de um 
grupo de assaltantes que promove um golpe de mil-
hões em pleno centro de Turim. O assalto é o maior 
da Europa, mas os carro são dos mais pequenos, pois 
para escapar, Michael Caine e companhia escolheram 
3 velozes Mini Coopers.
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OS fRENéTICOS ANOS 70
Na década de A Guerra das Estrelas, da saga O 
Padrinho e em que a irreverência assolou defini-
tivamente as salas de cinema norte americanas 
com êxitos como Taxi Driver e Laranja Mecânica. As 
máquinas do asfalto foram também uma constante 
nas salas de cinema. Vivia-se a fase exploitation do 
cinema, onde tudo o que era mais excêntrico tinha 
um lugar reservado para exibição e obviamente que 
a adrenalina e o excentrismo das perseguições a 
alta velocidade não podiam faltar. Assim, esta prolí-
fica década começa com um dos melhores filmes de 
perseguição automóvel de todos os tempos, Van-
ishing Point – Corrida Contra o Destino (1971) é um 
hino à velocidade. Neste filme, Barry Newman é um 
antigo piloto, que trabalha como entregador de car-
ros e faz uma aposta em como atravessará os Es-
tados Unidos com um Dodge Challenger em tempo 
recorde, de forma a fazer uma entrega a tempo, no 
entanto uma ligeira infracção torna esta viagem por 
si só alucinante, na maior perseguição automóvel de 
sempre.
Outro filme que marcou 1971, foi Assassino Pelas 
Costas de um jovem desconhecido, de nome Steven 
Spielberg. O filme ficou famoso, pois com uma roda-
gem de apenas 13 dias, Spielberg consegui transfor-
mar um velho camião no maior pesadelo das estra-
das norte-americanas.
Além de O Padrinho, houve outra dupla de filmes de 
sucesso que marcou Hollywood na década de 70 e 
essa foi a dos dois filmes de Os incorruptíveis Contra 
a Droga I e II , (1971 e 1975 respectivamente). Ambos 
os filmes contam com John Frankenheimer ao “leme” 
e com Gene Hackman como protagonista deste au-
têntico sucesso, não só pelo seu estrondoso enredo 
policial, como também pelas fabulosas cenas de 
perseguição que marcam cada um dos dois filmes. 
Em 1972, foi a vez de Steve McQueen voltar à acção 
a alta velocidade, desta vez às ordens de Sam Peck-
inpah, no filme Tiro de Escape. No filme, McQueen 
é um temível criminoso preso no Texas, que é liber-
tado por um chefe da máfia local para fazer um tra-
balho de assalto a um banco, a acção complica-se 
ao ponto de tiros e velocidade serem algo que não 
falta neste filme.

Outro filme que marca os 70’s é The Seven-Ups 
(1973) com Roy Scheider no principal papel. Este 
filme passado no mundo do crime de Nova Iorque é 
sobretudo notícia devido a uma espectacular cena 
de perseguição bem ao género de Bullit, desta feita 
na cidade que nunca dorme.
Na década de ouro do cinema a alta velocidade, 
houve ainda mais alguns filmes que se destacaram 
entre eles estão Gone In 60 Seconds (1974), o origi-
nal de H.B. Hallick onde foram destruídos 93 carros 
para rodar uma cena de 40 minutos de perseguição 
automóvel e Dirty Marry Crazy Larry (1974), um filme 
de culto com Peter Fonda.
Ainda nos 70’s, Martin Sheen tem uma intensíssima 
disputa a alta velocidade com um xerife local no 
filme The California Kid (1974) e David Carradine e 
Sylvester Stallone defrontam-se no filme de culto de 
1975, Death Race 2000, o filme em que se baseia a 
estreia deste mês Corrida Mortal.
The Driver (1978) de Walter Hill, é um filme cheio 
de impressionantes perseguições automóvel e sem 
truques de realização, onde o protagonista Ryan 
O’Neal não diz mais que 350 palavras durante todo 
o filme e Mad Max (1979), a película que lançou Mel 
Gibson para o sucesso e que até hoje é uma das 
maiores pérolas que o cinema motorizado tem para 
oferecer, foram os filmes que terminaram em beleza 
a era dourada do car exploitation.
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DOS ANOS 90 AO NOVO SéCulO
Depois de uns anos 80, onde apenas Mad Max 
II conseguiu convencer totalmente os espe-
ctadores do género, a “modernidade” chegou 
com doses menores de imaginação, mas com 
maior capacidade de execução. Assim, os 90’s 
começaram com um fantástico O Exterminador 
Implacável 2 (1991), um filme que não sendo 
dedicado totalmente à alta velocidade conseg-
ue combinar na perfeição a melhor acção que 
um filme pode oferecer, com as altas veloci-
dades que um veículo motorizado pode atingir. 
Mais directamente ligado à velocidade, Jan De 
bont presenteia-nos com Speed (1994), um 
filme onde um autocarro não pode baixar dos 
90 kms por hora sob pena de explodir… Keanu 
Reeves e Sandra Bullock são os heróis do mo-
mento.
Ainda no melhor dos 90’s, John Frankeheimer 
regressa com o cinema total de Ronin (1998), 
uma vez mais marcado por uma acção frenética 
e o pé pesado no pedal.

Já em pleno século XXI, Jason Statham o herói 
de Corrida Mortal, parece querer dominar o 
mundo da adrenalina e alta velocidade do cine-
ma actual, isto porque para além de ser estrela 
de alguns dos maiores filmes de acção da ac-
tualidade, é também protagonista dos mais ve-
locipédicos filmes do momento, contando entre 
eles o explosivo Correio de Risco (2002), que 
já conta com uma sequela e o frenético Crank 
(2006). 
Para além dos filmes de Statham ainda há quem 
consiga fazer sucesso com a acção a alta ve-
locidade, neste lote incluem-se obviamente o 
filme Velocidade Furiosa (2001) e as suas se-
quelas, e ainda o segmento de Grindhouse, À 
Prova de Bala (2007) de Tarantino, que serve 
também como homenagem aos gloriosos anos 
70 do cinema de acção a alta velocidade
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POR: PEDRO PEREIRA



Apesar de todas as incertezas que recaíram sobre 
ele, Daniel Craig conquistou em 2006 um lugar de 
destaque na história do cinema, ao interpretar um 
dos mais bem sucedidos filmes de James Bond, Ca-
sino Royale. Agora que a sequela Quantum of Solace 
está para estrear, aproveitamos para desvendar um 
pouco da sua carreira.

Nascido a 2 de Março de 1968 em Liverpool, Daniel 
Wroughton Craig, desde cedo foi encorajado pelos 
seus pais a iniciar uma carreira de actor. Assim, com 
apenas 6 anos e muita inexperiência, Daniel entrou 
numa escola de representação e estreou-se como 
actor na peça Oliver!, peça às quais se sucederam 
participações em peças juvenis como Romeo e Ju-
lieta e Cinderela. Aos 16 anos, Daniel Craig deu o sal-
to para a reputada escola de interpretação National 
Youth Theatre, onde como Agamemnon participou 
na adaptação da peça de Shakespeare Troilus and 
Cressida, pela qual entrou numa tournée por vários 
países da Europa. Para terminar a sua aprendizagem 
como actor em escolas de interpretação, em 1988, 
Daniel entrou em Guidhall School of Music and Dra-
ma, local onde estudou juntamente com os ilustres 
desconhecidos da altura Ewan McGregor, Alistair 
McGowan, Damian Lewis e ainda Joseph Fiennes. 

Após este período de aprendizagem teatral, Dan-
iel Craig estreou-se no cinema em 1992 no filme O 
Poder de Um Jovem, num pequeno papel com Sar-
gento Botha. O filme não lhe deu grande notoriedade, 
servindo-lhe no entanto para engrossar currículo, 
algo que continuou a fazer através de pequenas par-
ticipações em filmes como Genghis Cohn e Sharpe’s 
Eagle – A Guerrilha de Sharpe de 1993, Uma Viagem 
à Corte do Rei Artur de 1995 e em séries como Our 
Friends In the North (1996).
Em 1997, o cinema volta a chamá-lo através do 
filme Obsession de Peter Sehr, participando no ano 
seguinte ao lado de greta Scacchi, no drama pas-
sado na Irlanda do século XIX, Amor e Ódio. Até à sua 
estreia como protagonista na comédia Some Voices 
(2000), participou ainda em pequenos papéis em 
filmes de sucesso, tais como Elizabeth (1999) com 
Cate Blanchet e Geoffrey Rush e África dos Meus 
Sonhos (2000) com Kim Basinger.
O ano de 2001 marca a sua estreia em blockbusters de 
sucesso, o filme foi Lara Croft: Tomb Raider de Simon 
West, onde actuou lado a lado com Angelina Jolie e 
Jon Voight. No ano seguinte, Daniel Craig, participou 

num outro filme de sucesso, Estrada Para Perdição 
de Sam Mendes, como Tom Hanks, Paul Newman e 
Jennifer Jason Leigh nos principais papéis.
Com a estreia do thriller de Matthew Vaughn que pro-
tagonizou, Layer Cake – Crime Organizado (2004) e 
com Munique (2005) de Steven Spielberg, onde se-
cundou Eric Bana, num filme sobre o assassinato de 
11 atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Munique, 
Daniel Craig finalmente estava pronto para o estre-
lato que iria alcançar no ano seguinte.

Em Outubro de 2005, Daniel Craig foi surpreendente-
mente declarado como a nova cara do agente secre-
to mais famoso do mundo, o irresistível Bond, James 
Bond. Na altura muitas foram as vozes discordantes 
entre os fãs da série, que preferiam que fosse Clive 
Owen o sucessor de Pierce Brosnan no papel, no en-
tanto após esta fase mais conturbada, Casino Roy-
ale estreou em 2006 batendo todos os anteriores 
recordes de bilheteira da série, rendendo cerca de 
594 milhões de dólares. O recomeço da série Bond, 
revelou-se um sucesso enorme, algo que não pas-
sou ao lado de Craig, por muitos apelidado do Bond 
que mais se assemelha à personagem dos livros de 
Ian Flemming, ou seja, o protagonista heróico, frio e 
brutal por oposição ao galã, com classe, sem falhas 
que marcou grande parte da série no cinema.

Após Casino Royale, a vida de Craig nunca mais foi 
a mesma, participando 2007 em dois blockbusters 
ao lado de Nicole Kidman, A Invasão e o fracasso A 
Bússola Dourada ambos separados pela pequena in-
terpretação em Infame de Douglas McGrath. Já este 
ano, Craig protagonizou Flashbacks of a Fool de Bail-
lie Walsh e regressa agora com a nova aventura de 
James Bond, Quantum of Solace de Marc Forster. 
Nesta nova aventura de 007, Bond vai procurar vin-
gar a morte do seu amor ocorrida no final de Casino 
Royale e ainda tentar parar um ambientalista fanáti-
co de controlar todo fornecimento de água do país.

Para o futuro, Daniel Craig deverá voltar no inicio do 
novo ano com o drama de guerra Defiance de Edward 
Zwick, onde interpreta ao lado de Liev Schreiber e Ja-
mie Bell, um de três irmãos Judeus que escapam da 
Polónia Nazi, com o objectivo de se juntarem à re-
sistência aliada.
Previsto também para 2009, está o filme ainda em 
produção, I Lucifer, que Daniel protagonizará ao lado 
de Ewan McGregor.



POR: MARIA CARVAlhO

PAul NEWMAN

Com que palavras homenagear um homem que 
até em vida já tinha atingido o estatuto de lenda? 
Paul Leonard Newman morreu dia 26 de Setembro, 
aos 83 anos. Por cá, deixou família, amigos, cole-
gas e um legado tanto cinematográfico como hu-
manitário. Foi actor, pai, realizador, marido, piloto, 
ícone, político, belo, filantropo, carismático... Mas 
onde melhor que nas suas próprias palavras en-
contramos espelhada a forma como Paul Newman 
se via em relação ao mundo? Ou onde melhor que 
nas palavras dos outros a maneira como o mundo 
o via a ele?
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O MAIS SElVAgEM ENTRE MIl 

«Consigo imaginar o meu epitáfio: “Aqui jaz Paul 
Newman, que morreu um fracasso porque os seus ol-
hos se tornaram castanhos.”» 

«Representar é como baixar as calças – ficas expos-
to.»

«Estar na lista de inimigos do presidente Nixon foi a 
maior honra que já recebi. Quem sabe quem me está 
a ouvir agora e em que listas de governos estarei?»

«Sempre que recebo um guião é tento descobrir o 
que poderia fazer dele. Vejo cores, imagens; tem de 
ter um certo cheiro. É como ficar apaixonado – não 
consegues explicar o porquê»

«[Sou] A estrela do azeite e vinagre e o azeite e 
vinagre das estrelas.»

«Gostava se ser recordado como alguém que tentou 
– tentou fazer parte dos seus tempos, tentou ajudar 
as pessoas a comunicar umas com as outras, tentou 
encontrar alguma decência na sua vida, tentou es-
tender-se como ser humano. Alguém que não é com-
placente, que não deixa andar.» 
~ Paul Newman

AS PAlAVRAS QuE NuNCA TE DIREI

«Via-se como um actor contratado, não uma estrela 
de cinema, e insistia que os outros fizessem o mes-
mo. Não havia ego, nem entourage, nem parasitas. 
Só o Paul, o seu guião e o seu incrível espírito.» ~ Sam 
Mendes

«O Paul conta piadas muito más. Mas isso não seria 
assim tão mau se ele não as repetisse vezes e vezes 
sem conta.» ~ Robert Redford

«A arte de Paul Newman era representar. A sua 
paixão conduzir carros de corrida. O seu amor era a 
sua família e amigos. E o seu coração e alma estavam 
dedicados a ajudar a tornar o mundo num lugar mel-
hor para todos nós.» ~ Robert Forrester

«O Paul é um actor de personagem. Papéis de galã 
aborrecem-no, tal como a sua beleza. Acho que ele 
não tem qualquer tipo de vaidade. Penso que repre-
sentar falhados, vagabundos e marginais é a maneira 
dele de dizer “Eu sou mais do que a minha aparên-
cia”» ~ Sidney Lumet

«Se ele me ouvisse a chamar-lhe um ícone ou a dizer 
que me intimidava como actor, batia-me. Não queria 
ouvir nada dessas coisas.» ~ Tom Hanks

«[Sobre a morte de Newman] Creio que acabou de se 
dar o fim de uma Era» ~ Daniel Craig
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POR: NuNO CARgAlEIRO

O INfIEl VERSuS

O SORRISO DAS ESTRElAS

Richard Gere e Diane Lane che-
gam neste mês de Novembro 
com os resultados de uma nova 
colaboração. O projecto em 
causa é O Sorriso das Estrelas, 
onde ambos voltam a ser um par 
romântico, contudo bem distante 
da imagem negra de O Infiel.

A Revista Red Carpet não esquece 
o sucesso deste último filme, e 
da parelha destes actores. As-
sim, embora permaneçam como 
protagonistas, tentamos verifi-
car onde estão as diferenças, as 
semelhanças, e as coincidências. 

O INfIEl
- Inspirado no livro La Femme infidèle de Claude 
Chabrol.
- A figura de Diane Lane é o membro infiel do casal.
- Nova Iorque é o espaço onde toda a acção deco-
rre.
- Edward (Richard Gere) vive culpado pela morte de 
Paul.
- Connie Sumner (Diane Lane) tem um filho, que 
sofre pelo distanciamento entre os pais.
- Edward e Connie tentam reconstruir o seu casa-
mento, mas é assombrada pela morte de Paul.
- Adrian Lyne, o realizador, distingue-se de outros 
pelas suas obras com grande carga de erotismo.
- A banda sonora apresenta uma dominância de 
trechos instrumentais, com acentuação no piano 
clássico. 
- Todo a dinâmica existente centra-se, sobretudo, 
no casal de actores.
- O argumento questiona sobre se um casal pode 
ter uma segunda oportunidade.

O SORRISO DAS ESTRElAS
- Baseado na obra literária, homónima, de Nicholas 
Sparks.
- A personagem de Diane Lane abandonou o marido, 
por este lhe ser infiel
- O enredo decorre em Rodanthe, junto a praias.
- A personagem de Richard Gere, o Dr. Paul Flanner, 
tenta redimir-se da morte de uma paciente.
- Diane Lane interpreta uma mulher, em fase de di-
vórcio, pressionada pelos dois filhos a aceitar o pai 
de volta.
- Paul (Richard Gere) e Adrienne (Diane Lane) recu-
peram o gosto pela vida ao enamorarem-se um pelo 
o outro.
- O realizador, George C. Wolfe, é um reconhecido di-
rector de teatro.
- Gavin Rossdale é o intérprete da canção principal 
da banda sonora deste filme.
- Embora os protagonistas sejam Lane e Gere, a 
dinâmica é incentivada igualmente por personagens 
externas.
- O conceito do filme é apresentar uma segunda 
oportunidade para dois estranhos apostarem no 
amor, incentivando o sentimento de esperança dos 
seus espectadores. 



4
3



4
4

POR: lEO PINElA

Com uma retrospectiva do grande pilar do 
documentário, Frederick Wiseman, e país con-
vidado a China, a 7ª edição do Festival de Cine-
ma Documental Doc Lisboa teve uma temática 
maioritariamente sociopolítica.

Não ficaram dúvidas da importância de Fred-
erick Wiseman no campo e história do docu-
mentário, tendo sido ele um dos nomes que 
ajudou a criar os cânones do documentários 
clássico, com o olhar invisível do cineasta e 
não participante na acção. Se não se busca 
uma aprendizagem cinéfila nos seus filmes, os 
documentários de Wiseman, na sua extrema 
especificidade e o modo como dissecam à ex-
austão os seus assuntos, em geral só têm ver-
dadeiramente interesse a quem está por den-
tro ou se interessa pela temática em questão. 
Uma outra razão é por os seus filmes serem por 
vezes longos e terem um ritmo bastante lento.

Mas ao ver vários documentários de Freder-
ick Wiseman num curto espaço de tempo, uma 
pessoa começa a aperceber-se dos pontos em 
comum. O primeiro é a natureza W.A.S.P. (White 
Anglo-Saxon Protestant) das suas temáticas 
que vão da indústria da carne e do gado à re-
cruta das tropas em época de Guerra no Viet-
name, passando pelas escolas secundárias, 
Aspen, tribunais, conflito israelo-árabe, segu-
rança social, a perseguição dos judeus, tudo 
isto sempre num contexto norte-americano. 
Apesar da quase invisibilidade e não participa-
ção do autor, e de um aparente distanciamen-
to, existe sempre uma escolha e essa escolha, 
apesar de subtil é quase sempre moralista, no 
sentido de um moralismo protestante norte-

americano e muito pouco isenta.

Outras características menos subtis são 
o estranho interesse em filmar reuniões, 
extremamente bem-educadas e civiliza-
das, e quase todos os filmes de Wiseman 
terminam ou numa missa ou com um dis-
curso apaixonado que pouco difere dos 
sermões protestantes. A excepção à regra 
é o filme La Dernière Lettre, um monólogo 
interpretado por uma actriz, que con-
sta de uma carta de uma mãe judia num 
gueto a seu filho. Para além de haver uma 
assumida encenação, este filme é sur-
preendente na subtileza de como utiliza a 
simples imagem da mulher sobre um fun-
do quase negro.

Do mesmo modo que o cinema romeno 
surpreendeu no Indie Lisboa deste ano, o 
cinema documental chinês, salvo algumas 
excepções, decepcionou. O documentário 
chinês traz-nos imagens (e som) tecnica-
mente muito pouco cuidados, utilizando 
câmaras digitais básicas, resultando em 
filmes pouco melhores que um mero home 
movie ou uma reportagem televisiva 
feitos à pressa. As temáticas são depres-
sivas e mostram-nos um povo triste, mes-

DOCuMENTáRIOS
AO VERMElhO
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quinho e interesseiro, em que apenas o dinheiro 
e um certo fanatismo remanescente por Mao 
Tse-Tung sobressaem. Claro que, e felizmente, 
há algumas excepções, se bem que nenhuma 
grande surpresa: Red Race, que filma o dia-a-
dia de uma academia de ginástica para miúdos 
explica-nos, com um certo formalismo propor-
cionado pelo cenário cheio de superfícies ver-
melhas, como eles ganham tantas medalhas em 
competições desportivas; The Square, mostra-
nos o dia-a-dia da Praça Tien Anmen, filmado al-
guns anos após a greve dos estudantes, e como 
nada ou muito pouco mudou; no provocatório A 
Day to Remember o autor segue pelas ruas de 
Pequim, no aniversário da greve dos estudantes, 
perguntando às pessoas se sabem de que data 
se trata, sendo curioso verificar como a grande 
maioria se esquiva à pergunta por causa da câ-
mara de filmar e, por fim, The Last Lumberjacks, 
um filme acerca dos madeireiros, que vivem uma 
profissão e modo de vida duro mas mais saudáv-
el, em vias de extinção.

Infelizmente não foram apenas os filmes chin-
eses que decepcionaram, no geral os filmes par-
ticipantes neste ano no Doc Lisboa mostravam 
temas pertinentes, importantes, com temáticas 
sociopolíticas, cuja informação é importante 
trazer à tona e ao grande público, mas viu-

se pouco cinema. A grande maioria dos filmes 
poderia passar numa grande reportagem de 
telejornal ou num qualquer canal de cabo, dedi-
cado a documentários. Muitos utilizam o trio das 
imagens de arquivo, entrevistas e narração, com 
uma captação de imagem e som em vídeo digi-
tal, com uma qualidade amadora e pouco cuida-
do com a linguagem cinematográfica, em criar 
uma empatia com o espectador ou seguir uma 
só personagem marcante e interessante.

Neste panorama deprimido, extraordinariamente 
destacam-se os filmes portugueses, pela excep-
ção e diferença. Como grupo foi o que mostrou 
filmes mais bem concebidos, com tentativas mais 
ou menos bem-sucedidas de algum formalismo 
e plasticidade, temáticas menos deprimentes 
que incluíam escritores, artistas plásticos e até 
prisioneiros políticos, mas sempre com uma nota 
positiva, personagens divertidas, situações cu-
riosas, o que deixou uma excelente impressão e 
orgulho nacional no espectador.

O DOCUMENTÁRIO PORTUGUêS
ESTÁ DE BOA SAÚDE E RECOMENDA-SE!
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POR: RAfAEl jORgE 

DuPlAS DO CINEMA
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A História da 7ªarte é feita por celebridades. 
Mesmo que não tenhamos um conhecimento 
muito grande sobre Cinema, alguns nomes fa-
mosos são usados por todos nós, e tornaram-se 
parte do vocabulário do dia-a-dia. Sabemos que 
ver a cara de um actor famoso num poster des-
perta imediatamente a atenção da pessoa para o 
filme em questão, e que estes famosos ofuscam 
na maioria das vezes o resto do elenco do filme, 
então, procurar juntar dois, ou mais, actores que 
funcionem bem no grande ecrã, desde muito cedo 
foi uma ambição de realizadores e produtores.
Algumas colaborações de actores em filmes in-
fluenciaram profundamente a cultura popular e o 
Cinema, nestes exemplos, aproveito para deixar 
aqui um apontamento para as clássicas duplas 
de Fred Astaire e Ginger Rogers, e Laurel e Hardy, 
(a.k.a. Bucha e Estica), que se tornaram, intempo-
rais.

Com o segundo encontro dos colossos Al Pacino e 
Robert De Niro, a chegar este mês em “Righteous 
Kill”, trago-vos uma lista de grandes duplas do 
Cinema. Procurou-se um equilíbrio entre gosto 
pessoal, e variedade, de modo a trazer diferentes 
tipos de duplas, e de relações entre personagens:

Paul Newman & Robert Redford – “Butch Cassidy 
and the Sundance Kid” (1969)
Um western inesquecível que conquistou um 
grande sucesso, também por juntar dois grandes 
nomes do Cinema.

Jack Lemmon & Walter Matthau – “Buddy Buddy” 
(1981)
Walter Matthau é um assassino que é constante-
mente interrompido pela personagem de Jack 
Lemmon, que se encontra empenhada em se 
suicidar. O resultado, uma excelente comédia com 
uma dupla histórica.

Mel Gibson & Danny Glover – “Lethal Weapon” 
(1987)
Uma parelha de polícias responsáveis por um 
franchise de enorme sucesso, amado pelo público 
em geral, que influenciou os retratos de um tipo 
de dupla que já se tornou cliché, a dos defensores 
da lei. São aventuras ideais para momentos des-
contraídos num qualquer fim-de-semana.

Harrison Ford & Sean Connery – “Indiana Jones 
and the Last Crusade” (1989)
O eterno aventureiro Indiana Jones parte numa 
busca pelo seu pai, que culmina numa corrida 
contra forças nazis na busca do Cálice Sagrado. 

O resultado, é um retrato inesquecível da relação 
entre um pai e um filho, sob o ritmo trepidante da 
aventura de Steven Spielberg e George Lucas.

Susan Sarandon & Geena Davis - “Thelma & Lou-
ise” (1991)
Duas grandes actrizes formam uma parelha numa 
obra do extraordinário realizador Ridley Scott, 
que apesar de ficar abaixo de outros exemplos da 
filmografia deste, não deixa de ser menos impor-
tante, por juntar precisamente, duas mulheres.

Jean Reno & Natalie Portman – “Léon” (1994)
Uma dupla um pouco diferente. Foi o filme que 
lançou a carreira de Natalie Portman, quando esta 
era ainda adolescente. É a relação entre um o 
mais eficaz assassino, e uma rapariga que decide 
“adoptar”, quando esta perde os pais. Possivel-
mente, o melhor filme do francês Luc Besson.

Samuel L. Jackson & John Travolta – “Pulp Fiction” 
(1994)
Um filme de culto que confirmou o talento de 
Quentin Tarantino, e que é por muitos considerado 
um dos melhores filmes de sempre. São dois as-
sassinos que transbordam coolness, numa busca 
por uma mala de conteúdo desconhecido. Temas 
de conversa entre ambos, vão desde designações 
dadas a hambúrgueres a divagações sobre fé.

Al Pacino & Robert De Niro – “Heat” (1995)
É a obra-prima de Michael Mann que juntou dois 
actores extraordinários e os colocou em lados 
opostos da lei, criando o melhor policial de sem-
pre. Esta não é apenas “mais uma” dupla, é uma 
dupla que definiu todo um conceito de juntar 
grandes actores, principalmente no que a thrillers 
diz respeito. Poderia existir uma conjugação de 
talentos mais perfeita?

Jeff Bridges & John Goodman – “The Big Lebowski” 
(1998)
O melhor filme de Joel e Ethan Coen, um objecto 
de culto que já se tornou numa pequena pérola 
da 7ªarte. Dois tipos pacatos, muito amigos de 
bowling, um The Dude, a personificação da des-
contracção, o outro, um não menos inesquecível 
veterano obcecado pelas memórias da guerra do 
Vietname.

Edward Norton & Brad Pitt – “Fight Club” (1999)
Um filme de culto de um dos mais promissores re-
alizadores de que Hollywood dispõe, David Finch-
er. O extraordinário twist final torna esta dupla, 
uma das mais originais de sempre.
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POR: NuNO gONçAlVES

TEMA DA CAPA
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PERTO DO PARAÍSO

Quem é Julianne Moore? Certamente uma das mais enig-
máticas actrizes contemporâneas, com verdes e pen-
etrantes olhos e cabelos ruivos que parecem esconder 
um turbilhão de emoções prestes a emergir não compla-
centes. O seu percurso no cinema é tão irregular quanto 
inesperado. Talvez esta fascinante inconstância que lhe é 
tão inerente resulte dos genes da mãe, uma agente social 
psiquiátrica nascida na cinzenta e fervilhante Escócia. O seu 
pai será a completa oposição, americano e juiz militar. Uma 
mistura que explicará a necessidade de reajustamento de 
Julianne, nascida Julie Ann Smith no estado da Carolina do 
Norte, que descobriu a sua vocação para o palco com um 
treino dramático clássico, destinado à Broadway onde ac-
tuou várias vezes. Mudou o foco para a televisão e ganhou 
um Emmy pelo seu papel na telenovela As the World Turns. 
No início dos anos 90 começa a dar os primeiros passos no 
cinema com pequenos papéis no inenarrável Corpo de Del-
ito com Madonna e William Dafoe e no mais respeitável O 
Fugitivo com Harrison Ford. Mas foi nos anos subsequentes 
que o mundo vislumbrou a verdadeira Julianne Moore.

Sã E SAlVA

Em 1993 reunia-se o elenco para um dos mais deci-
sivos marcos do cinema americano contemporâneo, 
Short Cuts de Robert Altman. Este era composto por 
nomes como Robert Downey Jr, Frances McDormand, 
Tim Robbins e, claro, Julianne Moore. A composição 
de uma pintora instável que vive dos rendimentos do 
marido rico para suportar a sua pouco profícua arte 
terá sido a melhor escola de cinema que Moore pode-
ria ter frequentado e preparou-a para aquele que seria 
o seu maior desafio. Aliou-se a Todd Haynes que lhe 
confia a difícil tarefa de convocar toda a paranóia e 
muda loucura associadas à mais fatal enfermidade a 
emergir dos anos 90: a doença mental. Em Seguro, a 
actriz interpreta uma vulgar dona de casa, residente 
num grande centro urbano, a quem repentinamente 
surgem episódios psicóticos associados à emergência 
de uma instabilidade química que se manifesta fisica-
mente de forma violenta. É internada numa clínica no 
meio do deserto, um espaço neo-espiritual que ajuda 
pessoas que padecem dos mesmos problemas. Esta 
extenuante e perturbadora interpretação valeu-lhe as 
primeiras sérias menções honrosas por parte da crítica 
e iria ditar o papel mais recorrente e triunfante da sua 
carreira: a mulher comum, esposa e mãe, colocada em 
situações limite. 



50

SOB O SIgNO DE PAul ThOMAS ANDERSON

Depois de passada esta época de auto-descoberta, Julianne 
Moore deixou-se aliciar por projectos financeiramente rent-
áveis; o que a levou a trabalhar com Steven Spielberg na se-
quela de Parque Jurássico, com Banderas e Stallone no thriller 
Assassinos e com Hugh Grant na comédia romântica 9 Meses. 
Uma série de participações pouco memoráveis que vem a ser 
um pouco a marca timbrada deixada pela actriz: numa exac-
tidão quase cíclica a actriz parece atravessar períodos mais 
inócuos da sua carreira apenas para depois voltar mais meta-
morfoseada e arrebatadora que nunca. Fala-se claro do papel 
que a fez explodir para o mundo, o da super estrela porno Amber 
Waves no subversivo segundo filme de Paul Thomas Anderson, 
com quem viria a travar uma nova aliança e que lhe valeu a sua 
primeira nomeação ao Óscar. Boogie Nights é um impiedoso 
desmascarar do submundo da pornografia dos anos 70 e da 
sua posterior decadência. Amber é levada à beira do abismo 
com a luta pela custódia do seu filho. Cada suspiro exalado é 
munido de uma força devastadora, cada cena de uma cólera 
e desespero aterradores. Algo que se repetiria em Magnólia, o 
fenómeno independente de 1999 onde é uma caprichosa gold 
digger: a sequência na farmácia quando tenta frustradamente 
obter os medicamentos para o marido moribundo é dos mais 
perfeitos e honestos momentos de transfiguração interpreta-
tiva vistos em cinema.

CONSTANTE INCONSTâNCIA

Entre os dois filmes teve participações enquanto artista nin-
fomaníaca em O Grande Lebowski dos Irmãos Coen, uma nova 
colaboração com Robert Altman em Quem Matou Cookie? e 
no remake de Gus Van Sant para Psico. No mesmo ano da sua 
ilustre aparição em Magnólia surge enquanto protagonista de 
O Fim da Aventura de Neil Jordan, uma pervertida reinvenção 
do romance clássico. Adjuvada por Ralph Fiennes é brilhante 
e contida na composição de uma mulher arruinada por um 
amor doentio. Valeu-lhe a sua segunda nomeação para o Ós-
car de Melhor Actriz. Depois de uma bem-sucedida comédia 
de época em Um Marido Ideal e de uma participação no desas-
troso Evolução ganhou a várias actrizes de renome a oportu-
nidade de reinterpretar o papel da agente Clarice Starling, que 
tinha trazido notoriedade a Jodie Foster uma década antes. A 
sequela de Silêncio dos Inocentes, denominada Hannibal, é um 
filme que divide opiniões, adorado por alguns e menospreza-
do por tantos outros, como parece ser regra na filmografia de 
Riddley Scott. Este filme é totalmente centrado na personagem 
de Hannibal Lecter e a de Clarice adquire um foco demasiado 
secundário e apagado, o que impediu Moore de causar maior 
deslumbramento. Preparava-se então nova vaga de prosperi-
dade.
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O QuE O Céu PERMITE
2002 foi um ano de ouro para Julianne Moore: não 
só fez parte do sublime trio de actrizes que liderou o 
magnifico elenco de As Horas como apresentou a que 
foi considerada a sua melhor interpretação de sem-
pre no melodrama Longe do Paraíso. Foi nomeada ao 
Óscar por ambos no mesmo ano, feito consagrado 
apenas por oito actores até então. Em As Horas in-
terpreta o papel de uma reprimida dona de casa nos 
anos 50 que encontra num romance de Virginia Woolf 
a necessidade de terminar o modo de viver que lhe foi 
imposto pela sociedade circundante. Numa encruzil-
hada em que tinha de optar entre escolher o jovem 
filho e sua verdadeira identidade, acabou por optar 
por esta última. Julianne Moore conseguiu a proeza 
de tornar esta personagem tão falhada tremenda-
mente humana e passível de ser compreendida. Mais 
extraordinário e sublimado ainda é o seu perpétuo 
retrato de Cathy Whitaker, inspirado nas eternas 
obras de Douglas Sirk. Imitação da Vida e O Que o 
Céu Permite foram a planta para a construção deste 
assolador melodrama da autoria de Todd Haynes 
que novamente deu asas a Julianne Moore, desta vez 
para um tipo de interpretação exacerbada e imensa 
que parecia extinta, imortalizando-a no processo. A 
forma como nos guia no seu encontro com um mundo 
que pela primeira vez se revela imperfeito e terriv-
elmente injusto é simultaneamente hipnotizante e 
atemorizadora. 

NOVA ERA

De então para cá pouco prolífica tem sido. Só este 
ano parece ter voltado para uma renovada etapa 
com uma pequena participação na desregrada bi-
ografia de Bob Dylan, I’m Not There, em Savage 
Grace e agora com um dos eventos cinematográficos 
do ano, Ensaio sobre a Cegueira, adaptação de Fer-
nando Meirelles do livro que valeu a José Saramago 
o Prémio Nobel da Literatura. É a única pessoa im-
une a uma epidemia que cega a Humanidade, con-
denada a ter que assistir a tudo o que se passa, cada 
vez mais isolada num mundo em declínio. Uma metá-
fora interessante susceptível de ser aplicada a uma 
análise da carreira de Moore: alguém com um talento 
imensurável que a distingue de quase todos os que 
a rodeiam mas que nem sempre consegue encontrar 
a melhor forma de desvendá-lo. No entanto, quando 
deixa cair o manto que tantas vezes o encobre é uma 
visão sobrenatural, um terrível reflexo daquele lado 
da nossa natureza que teimamos em reprimir e es-
conder.
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POR: BERTO CARVAlhO

TOP 10 - fIlMES 007

AgENTE SECRETO
Este foi o filme que deu início à saga e apresentou-nos o espião secreto mais famoso do mundo, catapultando Sean Connery para a ribalta mundial. A música tema de 007, a sequência in-trodutória vista através de uma pistola, Bond Girls, a SPECTRE e vilões mega-lómanos, surgiram neste filme. E quem pode esquecer Ursula Andress de biki-ni a sair da água sob o olhar de James Bond?

ORDEM PARA MATAR

Segunda aventura de James Bond, no-

vamente com Sean Connery. Na opin-

ião do escocês, este é o melhor filme 

da saga, opinião partilhada por grande 

parte da crítica. Aqui, Bond é mais es-

pião e menos herói de acção afastan-

do-se assim um pouco do ritmo frené-

tico típico dos filmes 007.

CONTRA gOlDfINgERBaseado num romance de Fleming, Con-tra Goldfinger estreou em 1964 e foi a 3ª incursão de Bond, aqui interpretado por Sean Connery. O filme foi o primeiro grande sucesso de bilheteira e introdu-ziu alguns aspectos indissociáveis de um filme 007, como o Aston Martin e os inúmeros gadgets. E claro, apresentou-nos Goldfinger, um dos mais sinistros vilões da saga.

Só SE VIVE DuAS VEzES

Quinta incursão de 007 e a penúltima 

com a participação de Sean Connery 

que iria ser substituído por George La-

zenby (Connery regressa pela última 

vez em 1971). Desta vez, James Bond 

viaja até ao Japão para tentar travar 

a SPECTRE. Só se vive Duas Vezes tor-

nou-se numa fértil fonte de inspiração 

para filmes como Austin Powers.

AO SERVIçO DE SuA 
MAjESTADECom Connery de fora, coube a George 

Lazenby a difícil e ingrata tarefa de 

substituir o icónico escocês que era a 

cara que todos associavam a James 

Bond. Lazenby acabou por não agradar 

e não fez mais nenhum 007. No entan-

to, o filme, rodado em Portugal, foi bem 

recebido pela crítica e até pudemos ver 

James Bond casado … infelizmente por 

pouco tempo.
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VIVE E DEIxA MORRER
Filme de estreia de Roger Moore, Vive 

e Deixa Morrer afasta-se muito dos 

tradicionais 007, pondo de parte os 

vilões megalómanos, para se focar na 

luta contra o tráfico de droga. Rodado 

durante o auge da Blaxploitation e car-

regado de clichés e estereótipos da co-

munidade negra norte-americana dos 

anos 70, o filme foi geralmente bem re-

cebido.

O hOMEM DA PISTOlA 

DOuRADA

Rodado durante a crise petrolífera da 

década de 70, o filme reflecte bem as 

preocupações da altura e desvia-se um 

pouco da temática da Guerra-Fria. Em-

bora este tenha sido o segundo filme de 

Roger Moore, só aqui é que ele conseg-

ue conquistar definitivamente o público. 

O filme é um bom exemplo da direcção 

tomada na era de Roger Moore: muita 

acção, comédia e fantasia. Christopher 

Lee brilha como Scaramanga.

AgENTE IRRESISTÍVEl

O melhor filme do período de Roger 

Moore. Steven Spielberg foi convidado 

para o realizar, mas a tarefa recaiu em 

Lewis Gilbert que já tinha realizado Só 

se Vive Duas Vezes. Agente Irresistível 

decorre grande parte do tempo de-

baixo de água na tentativa de travar 

o megalómano Stromberg. Este foi o 

filme onde aparece pela primeira vez o 

temível Jaws.

gOlDENEyE

17º filme e o primeiro com Pierce Bro-

snan. Foi o início de uma nova era nos 

filmes 007, depois do relativo fracasso 

das versões com Timothy Dalton nos fi-

nais da década de 80. Muito por causa 

de Brosnan, Goldeneye recuperou a 

afeição entre o público. O filme tam-

bém foi um sucesso nas rádios de todo 

o mundo com a inesquecível canção de 

Tina Turner.

CASINO ROyAlEDepois da saturação em que os mais 

recentes filmes estavam a cair, onde 

a fantasia e a falta de realismo eram 

cada vez mais evidentes, foi decidido 

começar de novo. Casino Royale ba-

seia-se no romance homónimo de Ian 

Fleming e o renovado Bond é mais cru, 

realista e humano. Esta foi a primeira 

aparição de Daniel Craig como James 

Bond, mas o actor conseguiu conquistar 

a enorme legião de cépticos.

Com 21 filmes espalhados por quatro décadas e cinco diferentes James 
Bond, há muito que 007 se tornou numa das mais reconhecidas figuras em 
todo o mundo. Com a estreia de Quantum of Solace, vamos recordar os 10 
melhores filmes do espião 007.
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ANIME
MASCOTES

POR: lEO PINElA

NO INÍCIO ERAM ANIMAIS 
DE COMPANhIA
Tudo começou com a clássica mas-
cote que acompanha um protagoni-
sta, em geral um rapaz ou rapariga 
pré-adolescente ou adolescente, 
em que temos a grande maioria dos 
exemplos no World Masterpiece 
Theatre da Nippon. Nem sempre os 
animais existem no original adapta-
do, seja porque a narrativa é esti-
cada nas séries anime, seja porque 
se sente a falta de um companheiro 
para o protagonista interagir nos 
momentos em que está só. Em Candy 
Candy o guaxinim, Clean, que Candy 
leva para todo o lado, não existe na 
manga original, apesar de, a dado 
momento na história, ela conviver 
com uma doninha fedorenta, Pou-
pée, que surge em ambos os forma-
tos. Por outro lado em séries como 
Bell & Sebastião, a mascote, neste 
caso Bell, é um dos protagonistas.

A grande maioria destas séries é di-
rigida a um público infanto-juvenil 
e foi produzida nos anos 70 e 80. A 
mascote é um animal realista, que 
é uma espécie de interlocutor/con-
fidente mudo do protagonista, nem 
sempre tendo um papel relevante ou 
decisivo na acção.

ElES fAlAM?
Não foi só La Fontaine, nas suas 
fábulas, que colocou animais a falar, 
no anime isso é recorrente e até 
aparentemente comum. Já mais que 
meros companheiros de aventuras, 
animais como Luna e Artemis em 
Sailormoon são elementos catali-
sadores e auxiliares de coerência na 
história. Luna é a memória das vi-
das passadas das guerreiras e fun-
ciona menos como companheira e 
mais como mentora delas, dando-
lhes directrizes e conselhos sobre 
como agir. Mas não são só animais 
que são mascotes e não são só os 
animais que falam e o mahou shoujo 
está cheio deles. No recente anime 
Rozen Maiden a mascote, a boneca 
de porcelana Shinku, fala, mexe-
se e age naturalmente como se de 
um ser humano em miniatura se 
tratasse. Não se tratando de um an-
dróide, mas de um ser sobrenatural, 
com vontade própria, ela quase que 
assume o protagonismo da série, ou 
talvez, neste caso, os humanos é que 
acabam por ser as mascotes.
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gATOS, gATOS E MAIS 
gATOS
Se há animal que é popular no Japão 
são os gatos e os coelhos. A popu-
laridade dos coelhos vem da mito-
logia, mas os gatos são os animais 
de estimação mais comuns num 
lar nipónico. Naturalmente que no 
anime eles são os figurantes mais 
populares e surgem com frequência, 
mesmo quando não estão lá a fazer 
nada, como o gato preto de Trigun 
ou o gato branco de Bamboo Blade.

Os gatos são de tal forma popu-
lares que até os renomados estú-
dios Ghibli lhes dedicaram um filme, 
O Reino dos Gatos [Neko no On-
gaeshi] e Hayao Miyazaki inclui Jiji, 
o gato preto de Kiki, em Majou no 
Takkyubin. Mas há muitos mais: a 
popular manga What’s Michael, so-
bre as desventuras do gato amarelo 
Michael e alguns dos seus compan-
heiros, foi adaptada para anime, 
mais recentemente outra manga, 
Chi’s Sweet Home, também teve 
uma adaptação para anime e ainda 
passou nas televisões portuguesas 
Tama e Amigos, um anime para cri-
anças que conta as aventuras de um 
grupo de gatinhos e alguns cachor-
ros. A lista é interminável, começan-
do pela já mencionada Luna de Sail-
ormoon, passando por Juliano de A 
Minha amiga Lícia [Aishite Night], 
continuando no gato de Kagome 
em Inu Yasha, e por aí em diante… 
Curiosamente, entre os gatos, os 
amarelos são bastante populares, 
à semelhança do norte-americano 
Garfield.

é CARNE? é PEIxE? é 
AlfORRECA?
Mas, principalmente nos anos 90 
começaram a aparecer uns seres 
estranhos sem definição, não são 
animais, não são extraterrestres, 
não são nada de concreto mas 
parecem um cruzamento esquisito 
de espécies familiares. Apenas uma 
coisa costumam ter em comum, são 
pequenos e relativamente auto-su-
ficientes. Quando o anime é um ma-
hou shoujo ou implica algum tipo de 
magia, como a Mokona de As Guer-
reiras Mágicas de Rayearth [Magic 
Knight Rayearth] ou Kero-chan de 
Sakura [Card Captor Sakura], eles 
assumem o mesmo papel das mas-
cotes falantes: são uma espécie de 
emissários do poder maior que levou 
os protagonistas a tomar contacto 
com essa magia. Por vezes apare-
cem criaturas que, para além de não 
fazerem rigorosamente nada a não 
ser pequenos disparates acabam 
por ter resultados intrigantes. Te-
mos o cão (cadela?) que mais parece 
um gato, Menchi de Excel Saga, uma 
vítima dos instintos mais animais de 
Excel ou a criatura mais exótica de 
todas, sem dúvida, Chuchu de Shou-
jo Kakumei Utena, que não anda lá a 
fazer rigorosamente nada a não ser 
intrigar o espectador.

Depois ainda temos as aparições 
ocasionais de animais exóticos: co-
alas (Georgie - Joaninha), ouriços (A 
Ladra Meimi - Kaitou St. Tail), esqui-
los, raposas, texugos, leões, tartaru-
gas, etc.
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MASCOTE COMO PROTAGONISTA
Mas, hoje em dia, quem pensa em mascotes em 
séries anime pensa imediatamente em Pikachu. 
De facto as séries como Pokémon e Digimon gi-
ram em volta das mascotes, que são o elemento 
impulsionador da história apesar de terem papeis 
bastante diferentes. As mascotes dos mon-anime 
(mon, de monster=monstro) costumam ser híbri-
dos com características comuns à natureza real, 
é o caso de Pikachu, cuja palavra é formada por 
duas palavras japonesas: pika, que quer dizer 
‘faísca’ e chu, que quer dizer ‘rato’. Assim Pikachu 
é o ‘rato eléctrico’ e a grande maioria dos nomes 
japoneses dos pokémons funcionam assim.

Mas não só de pokémons vivem os anime de mas-
cotes, para além dos animes protagonizados por 
gatos que já mencionei ainda temos o famosér-
rimo Doraemon, o gato do espaço que vai viver 
com o miúdo Nobita, Totoro de O Meu Vizinho 
Totoro de Hayao Miyazaki, Hamtaro, o hamster, 
Keroro, de Sargento Keroro [Keroro Gunsou], e 
muitos outros.

Para além de serem uma das melhores fontes de 
merchandising no mercado, principalmente em 
bonecos de peluche ou bonecos UFO-catcher, 
também se dá o processo inverso de uma mas-
cote, pré-existente como merchandising dar ori-
gem a séries de anime. O grande e maior exemplo 
de todos é Hello Kitty, que já teve direito a pelo 
menos duas séries de anime, para um público-alvo 
pré-escolar. Mas a gigante Sanrio não se deu por 
satisfeita e criou outras séries de anime a partir 
de uma outra das suas mascotes mais antigas, 
My Melody [Onegai My Melody] onde deu origem 
a mais mascotes (Kuromi), criadas de propósito 
para o anime e que, por sua vez, originaram mais 
merchandising.

Os japoneses adoram coisas fofas e amorosas, 
facilmente transformadas em objectos portáteis, 
como porta-chaves ou berloques de telemóvel, 
portanto é muito fácil, até no anime mais macho 
e duro de acção, aparecer um animal, criatura ou 
ser pequeno, nem que seja como figurante, como 
em Trigun.

Os géneros e públicos-alvo também têm aqui um 
papel relevante, é mais comum encontrar mas-

cotes em mahou shoujos ou anime mais in-
fantil, que numa série séria, para adultos ou 
de acção, como por exemplo Last Exile, Hells-
ing, Noir ou Lain. Mesmo assim continuam a 
existir alguns exemplos, como Ein, o Welsh 
Corgi mais inteligente do mundo, em Cowboy 
Bebop, ou Pen Pen, o pinguim que gosta de 
água quente, em Evangelion.

Seja na vida real, seja no anime, uma mas-
cote é sempre uma mascote que costuma ser 
gira, pequena, fofa, amorosa e, sobretudo, 
fazer companhia ao seu dono ou proporcio-
nar momentos de descompressão ao espe-
ctador.
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NOITE ESCuRA
POR: CARlOS PEREIRA 

CINEMA PORTuguÊS
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O tempo? Uma noite será suficiente para uma cadeia 
de acontecimentos que principiam em morte e con-
cluem em morte. O espaço? Uma casa de alterne pro-
vinciana transformada em cenário de tragédia, numa 
derradeira descida aos infernos. 

Já falaram variadas vezes de Cassavetes e do seu cin-
ema e a comparação é inevitável. Em primeiro, claro, 
a parcialidade dos corpos e a tentativa impulsiva de 
os alcançar. Corpos que saem constantemente do 
plano, corpos nómadas. São raras no nosso cinema 
personagens que agem, que pulsam, que se movi-
mentam sem cessar nos seus desconhecidos limites, 
geográficos ou de pensamento. Depois aqueles es-
paços trabalhados como lugares de transição, onde 
se vivem as situações mais extremas para depois 
terminar em reflexões (as mesmas disposições de 
Faces, o mesmo bloqueio que The Killing of a Chinese 
Bookie). Por último, o desmesurado pessimismo e a 
sensitiva demência, eminentemente realistas, res-
taurando uma ordem singular das coisas (as bebidas 
e os copos, as solidões nocturnas, o fumo e o tabaco, 
as cores, …)

Noite Escura é um pesadelo que nasce sob pressão, 
sob tensão, que se reflecte nas atitudes e nas es-
colhas. Integrados nessa claustrofobia constante, 
somos encurralados juntamente com todos aqueles 
seres. E como é possível chegar àquele prodigioso 
leque de actores, em interpretações que nos levam 
directamente aos abismos? Rita Blanco, sempre sub-
lime, na pele da vigorosa Celeste; Fernando Luís como 
o desarmado Nelson; Cleia Almeida como Sónia, re-
trato de encantamento jovem. E por último Beatriz 
Batarda, força insondável de cólera e de estima, na 
colossal composição que é Carla. 

Transposição moderna de duas tragédias gregas 
(Agamémnom, de Ésquilo e Ifigénia em Áulis, de Eurí-
pedes), o filme de Canijo respira em duas realidades: 
a daquela família como centro da narrativa, seguida 
de perto em planos-sequência e revelada – nos seus 
mistérios e ambiguidades – em grandes planos; e a 
casa de alterne como lugar privilegiado da obsessão 
e da perversidade, espaço vital de encontros entre a 
aliciação e a sordidez. E sente-se inexplicavelmente 
cada tempo da amplíssima investigação de Canijo, 
cada recanto daquele cosmos enigmático reflectido 
ao ínfimo pormenor: tudo resulta, porque tudo soa 
integralmente espontâneo e, simultaneamente, con-
sciente da sua própria mortalidade. 

Obra-prima será pouco para descrever a grandiosa 
dimensão de tudo o que aqui respira – ou que, por 
outro lado, não deixa respirar. Filme da escuridão e 
da carnificina, filme do amor e do sacrifício, Noite 
Escura é exemplo orgânico e coeso do cinema de 
Canijo. E é assim, na sua atmosfera extrema, que os 
milagres acontecem.
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Alice Braga provém de uma família que se tem 
distinguido na arte da interpretação. Filha da 
actriz e publicitária Ana Maria Braga, e sobrinha 
da internacional Gabriela, Sónia Braga, a jovem 
desde cedo se viu por dentro destes meios, ini-
ciando as suas primeiras experiências profis-
sionais na publicidade.

Em 1998, teve a sua primeira oportunidade como 
actriz na curta-metragem Trampolim, que lhe 
serviu para abrir o apetite na arte da interpre-
tação. Contudo, a sua estreia de destaque seria 
em 2002, pela mão de Fernando Meirelles, tam-
bém na sua primeira longa-metragem, através 
da película aclamada Cidade de Deus. Neste 
projecto, seria Angélica, o interesse amoroso do 
protagonista. Com uma participação secundária, 
Alice Braga destacou-se pela sua beleza e pela 
competência que demonstrava em tenra idade. 

Conhecida por abraçar os projectos através do 
seu conteúdo, em vez da sua projecção comer-
cial, Alice Braga não descorou na participação 
de outros filmes brasileiros. Em 2005, viu a sua 
estreia na televisão brasileira na série Carandiru, 
Outras Histórias, participando somente num 
episódio, assim como foi protagonista em Ci-
dade Baixa, partilhando ecrã com outros jovens 
actores de talento reconhecido: Wagner Moura 
e Lázaro Ramos. A sua imagem da prostitua Kar-
inna valeu-lhe críticas positivas e vários prémios 
e nomeações como melhor actriz.

Após isso, Alice Braga participou em diversos 
filmes independentes, ou de visibilidade se-
cundária, tais como Sólo Dios sabe, Journey to 
the End of the Night, O Cheiro do Ralo, Rummi-
kub, e A Via Láctea. Fossem películas brasileiras 
ou estrangeiras, Alice Braga procurou crescer 
na diversidade de personagens, procurando 
demonstrar uma versatilidade que lhe permitisse 
fugir às típicas personagens latinas que o cinema 
americano normalmente atribui.

Em 2007, viria a luz a sua grande participação 
no blockbuster, em Eu Sou a Lenda, onde era das 
poucas figuras humanas, e onde contracenava 
com Will Smith. Conseguir esta personagem foi 
uma vitória e um reconhecer do percurso pre-
viamente percorrido. Após este projecto, o ano 
de 2008 tornou-se um dos mais atarefados da 
actriz, que verá estrear três projectos interna-
cionais: Redbelt, Ensaio Sobre a Cegueira (onde 
reencontra Meirelles), e Crossing Over, onde in-
tegra um elenco com nomes como Harrison Ford, 
Ashley Judd, e Sean Penn, entre outros. Para o 
futuro próximo, poderemos esperá-la a dividir 
tempo de antena com Jude Law e Forest Whi-
taker no filme de ficção científica Repossession 
Mambo. 

Embora exista uma parecença eterna com a tia 
Sónia Braga, nota-se que o facto de Alice Braga 
não ter uma personagem de peso no seu pas-
sado permite-lhe uma maior versatilidade, o que 
só poderá beneficiar a sua carreira e possivel-
mente, o cinema brasileiro.
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1999. Os Estados Unidos da América experenciam um 
dos maiores tumultos no seu sistema de valores sociais: 
o atentado no liceu de Columbine, perpetrado por dois 
alunos irados que colheram doze vidas antes de se sui-
cidarem, deixa o Mundo catatónico. Pela primeira vez, 
levanta-se seriamente a pergunta “quem são estes jo-
vens e o que simbolizam?”. Naturalmente, um objecto 
subversivo como Fight Club, baseado na polémica obra 
de Chuck Palaniuk, surge numa altura em que as sensibil-
idades morais não permitem ver para além da vanglória 
da violência e rotulam-no de niilista, perigoso, oco. No 
entanto algo de uma singularidade extrema estava a 
acontecer e incendiou debates infindáveis. Quase toda 
uma geração vê-se implacavelmente reflectida no filme. 

Fight Club começa por ser um retrato de um jovem 
agente de seguros para uma potência da indústria au-
tomóvel, alguém que se vê restringido pela volatilidade 
da sua própria existência. Mas esta cedo o começa a 
assombrar incessantemente até não conseguir sequer 
fechar os olhos de noite. Descobre o seu primeiro es-
cape: a infiltração em grupos de apoios para diversas 
doenças fatais, onde pode exalar tudo o que o corrói 
por dentro e sentir-se verdadeiramente vivo. Isto até se 
deparar com a psicótica e demente Marla, que também, 
como ele, encontrou nestes subterfúgios de duvidosa 
moralidade o seu próprio pulso. Algo que o impede de 
apreciá-los devidamente, e depois de um terrível aci-
dente que destrói completamente o seu apartamento, 
vai viver com um estranho que conheceu num avião mas 
pelo qual sentiu uma afinidade instântanea: Tyler Durden, 
um espírito livre e desprendido de obrigações e respon-
sabilidades... tudo aquilo que ele almeja ser. É partir daí 
que a sua vida muda.

Aqui reside o grande twist narrativo do filme: “ele” ou 
“Jack”, o protagonista, e Tyler Durden são a mesma pes-
soa, dois lados opostos da mesma corrompida moeda. 
Contudo é muito mais que um artifício fílmico para induzir 
o espectador em erro e surpreendê-lo perto do final. É 
um espelho materializado de uma geração, simbolizando 
fisicamente aquilo que são e aquilo que gostariam de ser: 
os seus sonhos e consequentemente os seus maiores 
pesadelos. A noção de aquilo que tudo aquilo são pre-
cisa de ser devastado para a verdadeira mudança poder 
tomar lugar. E de que a coexistência dos paradoxos é im-
possível e a luta mortal entre as duas faces inevitável. Mas 
tal separação existe porque parece não haver qualquer 
outra solução, um caminho alternativo para aquela in-
significância e futilidade quotidiana. 

Tecnicamente, Fight Club é por si só um filme revolu-
cionário. A destreza estilística de David Fincher meta-
morfoseia-se novamente para dar origem a uma obra 
única e irrepetível. Visualmente é tão fragmentado e 
contaminado quanto a mente de Jack e/ou Tyler. Muitos 
acusam o realizador de incandescência televisiva ou 
de videoclips, o mundo onde se primeiro fez notar, mas 
nada é artificial na forma como ele constrói este mundo 
de sentidos em doloroso alerta, excêntrico e amplificado. 

A visceralidade é subcutânea, áspera e microscópica e 
acaba por hipnotizar o espectador, com o precioso auxí-
lio de uma desnorteante banda sonora dos Dust Brothers, 
num inconsciente transe de consciência. Subvalorizadas 
são também as interpretações de Edward Norton e Brad 
Pitt, que de tão pertinentes e genuínas se tornam ater-
radoras, principalmente quando as duas personalidades 
se começam a diluir e a misturar e o caminho traçado a 
aproximar-se de um descontrolo anárquico. 

É talvez um dos principais equívocos que se pode fazer 
acerca desta derradeira obra dos anos 90: que glorifica e 
justifica a violência numa época já por ela mesmo prob-
lemática e menospreza todo um conjunto de valores que 
edificam a sociedade contemporânea e é por isso um 
alvo a abater. O que não compreendem é a irrevogável 
armadilha que tamanho julgamento erige. Para além de 
ignorar toda a sinuosa viagem de constante reconstrução 
moral na qual Fight Club nos leva também desvaloriza 
e rebaixa a voz de toda uma geração que, não tendo 
quaisquer intenções terroristas ou malévolas, se sente 
retratada e confirmada em algo que é nomeado como 
vazio e sem qualquer significado. Algo que poderia muito 
bem servir para, na pior das hipóteses, se descreverem 
a si mesmos. Deambulam de experiência em experiência 
sem qualquer surto de aprendizagem, trabalham e estu-
dam para subsistir uma panóplia de objectos e pertences 
que passam a ser a sua religião. A necessidade de re-
belião continua tortuosamente dormente mas as múlti-
plas frustrações acumulam-se até rebentarem de forma 
explosiva. Talvez no saciar da sede de sangue, destruição 
e dor física que se realizem. Uma opção que se revela 
fraudulenta e também um escape fugaz para um ainda 
maior sismo interno. 

A realidade é que Fight Club chega numa era crucial nesta 
multidão de gap geracional: sem guerras aparentes onde 
o Mal e o Bem são perfeitamente explícitos, sem colos-
sais obstruções políticas ou sociais que os impeçam de 
concretizar seja o que for... sem algo definido pelo qual 
possam lutar e batalhar. Assim se dissolvem e extermi-
nam objectivos e metas que são substituídos pela mesma 
sensação de vazio caótico que os assombra. Num terrível 
golpe de ironia, a liberdade torna-se no maior obstáculo 
às suas vidas. E o filme de David Fincher transforma-se 
no ícone disso mesmo: de um tumulto silencioso que 
subsiste por tempo indefinido e que anseia por se soltar 
das amarras que o prendem. Analisando-o com maior 
profundidade é um despertar para a realidade e um apelo 
à maturação. Urge a toda uma geração que cresça. Tyler 
Durden, em diversos momentos, dirige-se ao especta-
dor na primeira pessoa e convence-o que ele não é os 
móveis que compra, nem a doença que o infecta, nem a 
comida que ingere, nem as roupas que veste. Que a vida, 
boa só até acabar e cujo final se torna mais iminente a 
cada segundo que passa, é “isto”... o que quer que “isso” 
seja. A busca por desvendá-lo é talvez o propósito que 
lhe poderá dar significado.
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ACE IN ThE hOlE: A IDENTIDADE 
DO jORNAlISMO
É notável a forma como Billy Wilder conseguiu con-
struir uma carreira fazendo alternar um dos mais de-
sassombrados e hilariantes registos cómicos de Hol-
lywood com dramas pungentes que exploram o lado 
negro da condição humana. A mentira, a dissimula-
ção e a traição são alguns temas que povoam, so-
bretudo, a deriva “mais séria” do seu cinema. Nesta 
matéria, Ace in the Hole (1951) estará seguramente 
entre os mais ácidos e duros filmes de Billy Wilder. 
E, para desfazer equívocos, convém dizer que não se 
trata apenas de uma raivosa sátira sobre o denomi-
nado “jornalismo de sarjeta”: toda a sociedade norte-
americana é retratada como uma extensão acrítica 
da espectacularização macabra que, todos os dias, 
tem espaço reservado nas manchetes dos jornais. 

Quase ninguém neste filme sobrevive à escrita con-
tundente de Wilder, que é um “soco no estômago” para 
todos aqueles que ainda acreditam na universalidade 
de valores como a “boa fé”, a justiça, a verdade, a 
lealdade e, claro está, o amor. Tudo “isto” é merca-
doria transaccionável para Charles Tatum (grande 
Kirk Douglas), o repórter à procura do grande “furo” 
que o tire de um jornal de pequena dimensão; para 
o xerife Gus Kretzer (Ray Teal), que está disposto a 
pôr em risco a vida de um inocente para assegurar a 
vitória nas próximas eleições; e para Lorraine Minosa 
(Jan Sterling), uma loira oxigenada que está à espera 
da altura certa para abandonar o seu marido mori-
bundo e prosseguir a sua existência frívola e parasi-
tária numa outra paragem. Em suma, em Ace in the 
Hole, a mentira é a droga que alimenta os tablóides, 
a política e o amor. 

Tal como qualquer outro narcótico, a mentira aqui 
também é uma questão de poder e status. Daí o 
deslumbramento que um jornalista imberbe, aca-
bado de sair da escola, nutre por Tatum, um repórter 
de Nova Iorque que foi para Albuquerque com o in-
tuito de relançar a sua carreira num periódico local 
e que se gaba de nunca ter entrado numa faculdade 
para aprender os ofícios da profissão: foi a vender 
jornais na rua que cedo percebeu que “as más notí-
cias vendem melhor”, isto é, que “as boas notícias 
não são notícias”. A sua prepotência contrasta com 
a ingenuidade daqueles que trabalham para o Albu-

querque Sun-Bulletin: “Mas que belo!”, diz em tom 
jocoso Tatum ao ver afixado na parede da redacção 
um bordado com a frase Tell the Truth.

A dicotomia entre o centro (Nova Iorque) e a perife-
ria (Albuquerque) está para Ace in the Hole como o 
presente está para o passado em Sunset Boulevard 
(1950). O jornalismo de ontem é aquele que ainda se 
fia em bordados com ensinamentos éticos; o jornal-
ismo de hoje é aquele que os tem como meras uto-
pias (que se aprendem na escola?) ou, pior ainda, 
como obstáculos à sua sobrevivência (no exigente 
mercado publicitário). Ora, tudo chega tarde em Al-
buquerque, até mesmo a influência degenerativa da 
“grande cidade”; até mesmo o realismo desestabili-
zador de Tatum e a sua visão distorcida do que é a 
verdade. Por isso, ri-se no início e no fim do filme do 
tal quadro, estrategicamente posicionado ao lado da 
porta do escritório do director do jornal e cuja men-
sagem foi bordada, com todo o carinho do mundo, 
por uma das mais velhas redactoras – outro sinal do 
anacronismo da filosofia que (ainda) subsiste no seio 
do Sun-Bulletin. 

O choque entre Tatum e aquilo que este representa e 
a pequena comunidade de jornalistas de Albuquerque 
é, desde logo, assinalada pelos maus hábitos daque-
le: para além da forma empertigada e ruidosa como 
fala e se gesticula, Tatum fuma mais do que qualquer 
um dos seus novos colegas e tem um grave problema 
com o álcool (típico num filme de Wilder) que já lhe 
custou alguns bons empregos. Mas, não nos iluda-
mos, o seu maior vício – e aquele que vai transformar 
a vida dos que o rodeiam – é a mentira. 

POR: luís Mendonça

CINEMA CláSSICO
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O VÍCIO DA MENTIRA 
Em The Cameraman (1928), há um momento muito 
curioso em que Buster Keaton, um repórter de ima-
gem, testemunha uma luta entre gangues e, sem 
hesitar, aponta a sua câmara para o acontecimento. 
Perto de si, dois indivíduos envolvem-se numa rixa. 
Para Keaton, a cena a que assiste carece de mais 
acção; logo, devolve à mão de um dos indivíduos a 
faca que entretanto perdera. Agora já podia voltar a 
filmar. 

Em certo sentido, Tatum faz o mesmo em Ace in the 
Hole. Depois de um ano sem notícias de jeito, Tatum 
encontra finalmente um acontecimento digno de 
nota, na esquecida localidade de Escudero. Leo Mi-
nosa (Richard Benedict), homem simples, tinha por 
hobby coleccionar potes índios, que encontrava 
numa gruta perto da estação de serviço de que é 
dono. Numa das suas habituais investidas na mon-
tanha índia, Leo é vítima de uma derrocada. O seu 
corpo fica preso nos destroços; a qualquer altura, 
tudo poderá desabar sobre ele. É preciso resgatar 
Leo, o quanto antes. 

Tatum não hesita em voluntariar-se para entrar na 
gruta e falar com Leo. Um acto de coragem que o re-
tira, desde logo, da pele de um mero jornalista: Tatum, 
a partir daquele momento, transforma-se num dos 
protagonistas da história que escreve – que se lixe a 
ética. Outro elemento importante da sua história é o 
xerife Gus Kretzer, a quem promete palavras elogio-
sas no seu artigo em troca da exclusividade no aces-
so ao local do acidente. Com a cobertura do poder 
político, Tatum consegue adiar o resgate de Leo e, 
dessa forma, ampliar o sucesso das suas crónicas 
sobre um zé-ninguém que acordou “a maldição da 
montanha índia”. Noutro filme sobre (maus) jornalis-
tas, Billy Wilder filmava Walter Matthau e Jack Lem-
mon a esconderem, dos seus colegas e das autori-
dades, um assassino condenado à morte, com o fito 
de sacarem dele uma entrevista exclusiva que arras-
aria com a concorrência. The Front Page (1974) foi a 
terceira adaptação ao cinema da peça homónima de 
Ben Hecht e Charles MacArthur. 
O correspondente no feminino de Tatum em Ace in 
the Hole é a mulher de Leo: desde o começo indifer-

ente ao sucedido, vai procurar explorar a situação do 
marido à sua maneira. Seguindo as recomendações 
de Tatum, Lorraine Minosa aceita encarnar o papel 
da mulher desesperada, ao mesmo tempo que tenta 
tirar proveito financeiro do circo que rapidamente se 
vai instalando perto da gruta onde o seu marido ago-
niza. Famílias inteiras vindas de todo o país começam 
a afluir ao local, com a ânsia voyeurística de presen-
ciar cada instante do acontecimento que monopoliza 
a agenda mediática. 

De súbito, aquilo que era uma zona árida, perdida no 
mapa, transforma-se num gigantesco parque de di-
versões (outro título conhecido deste filme é The Big 
Carnaval). Os mirones começam a compor músicas 
de homenagem ao último grande herói americano, 
Leo Minosa; rodas gigantes e outros entretenimentos 
de feira são instalados no local e Lorraine começa 
a cobrar 25 cêntimos a cada um dos visitantes. Ao 
mesmo tempo, o negócio na estação de serviços flo-
resce. 

Nos artigos de Tatum, Lorraine chora desalmada-
mente pelo seu querido marido e o xerife de Escud-
ero mostra o seu lado humano ao assegurar que tudo 
terminará bem. Claro que essas informações estão 
enviesadas, mas na cabeça do protagonista a linha 
ténue que separa a realidade da ficção começa a es-
vanecer-se... A certa altura, Tatum diz que não quer 
beber, talvez porque a realidade que presencia é tão 
ou mais artificial quanto uma alucinação provocada 
pela bebedeira. O efeito narcotizante da mentira 
alastra-se: Tatum não só mente aos seus leitores, 
que, por sua vez, se iludem a si mesmos (vendo num 
fait-divers uma experiência super-humana que lhes 
abrirá as portas do Céu), como também falta à ver-
dade ao próprio Leo. Diz-lhe que é seu amigo, que a 
sua mulher o ama e que… irá sobreviver. 

O jornalista, observador passivo que deve ir à parte 
mais funda da realidade, estava assim entregue a 
uma viagem sem retorno à mais patológica subjuga-
ção à mentira. No fim de Ace in the Hole, Tatum volta 
a estar sozinho num deserto, mas desta vez a braços 
com uma interrogação mortificante que nunca antes 
lhe passara pela cabeça: quem sou eu? 
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Sofia é uma terapeuta sexual que nunca sentiu um or-
gasmo. Apesar de parecer não afectar a sua relação 
com Rob, pouco a pouco o casal vai-se afastando. Rob 
deseja outras experiências sexuais com mulheres que 
sejam pouco dóceis. Jamie e James, respectivamente 
uma ex-estrela infantil e um ex-prostituto, são um 
casal que procura uma solução para a crise em que 
se encontram. Jamie desconhece, mas James vive o 
dilema de adorá-lo, ao mesmo tempo que se odeia a si 
próprio. Por outro lado, Jamie ama James de tal modo 
que está disposto a incluir um terceiro elemento na 
equação, na perspectiva de salvar a sua relação. São 
constantemente observados por um perseguidor que 
regista vários momentos em fotografias, e que con-
segue perceber algo para além do evidente. Severin 
é uma acompanhante sado-masoquista que não con-
segue sentir-se próxima de ninguém. Nem do cliente 
que mais adora. Ceth é um ex-modelo e aspirante a 
cantor que procura uma alma gémea através de um 
aparelho móvel, interferindo com o funcionamento de 
alguns pacemakers pelo caminho. Todos estão insatis-
feitos, e buscam algo que não encontram neles própri-
os, onde a sexualidade é uma expressão do seu estado 
individual. Irão encontrar espaço para explorarem es-
sas aventuras num local chamado Shortbus: um clube 
onde se junta a gente mais diversa, e onde todos podem 
explorar a sua sexualidade da maneira que pretender, 
desde que não force ninguém. Ironicamente, Shortbus 
não tem nada de pequeno, permitindo espaço para to-
dos, e servindo como um espaço de terapia, encontro, 
reflexão, ou puro entretenimento.

ShORTBuS
POR: NuNO gONçAlVES

Só PARA ADulTOS
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John Cameron Mitchell, o realizador, procurou criar 
Shortbus de dentro para fora, a partir dos próprios 
actores. Mais de um ano antes do início das filma-
gens, ele organizou um workshop que seria o primeiro 
casting para o seu novo projecto. Com a ideia de re-
tratar uma história com diversas dimensões e ca-
madas emocionais distintas, através do cruzamento 
de diferentes personagens, e onde o sexo tinha uma 
importância acrescida na dinâmica, Mitchell tentou 
perceber as afinidades entre os actores ao mesmo 
tempo que incentivava que eles procurassem ideias 
para as suas próprias personagens.

Após uma primeira escolha, e através das ideias dis-
cutidas em conjunto, o argumento foi finalmente 
escrito. Ousado, provocador, ao mesmo tempo que 
é honesto e emocional, várias foram as dificuldades 
que Shortbus teve para chegar a ver a luz do dia. Por 
exemplo, Lindsay Beamish, a actriz que personifica 
Severin, foi uma escolha de última hora, provocada 
pelo abandono de dois dos actores escolhidos. As-
sim, as duas personagens perdidas foram combina-
das numa só. Por outro lado, Sook-Yin Lee, interpreta 
Sofia, viu o seu emprego como numa conhecida rádio 
canadiana em risco quando esta tomou conhecimen-
to do seu envolvimento num filme com conteúdo sex-
ual explícito. Foi necessária a intervenção de figuras 
conhecidas, como Gus Van Sant, Atom Egoyan, David 
Cronenberg e Julianne Moore para que Sook-Yin Lee 
mantivesse a sua posição laboral. 

Porém, nem todas as notícias eram negativas. Neste 
projecto, onde o próprio realizador faz um cameo na 
impressionante cena da sala de sexo, várias foram as 
figuras underground de Nova Iorque que aceitaram 
participar, muitas delas a interpretar-se a si mesmas. 
Com este apoio, o ambiente recriado no clube Short-
bus torna-se mais espontâneo. Na maioria dos ca-
sos, o argumento seria somente um condutor para os 
actores, exigindo de cada um uma entrega que leva a 
acreditar no conceito de família recriado pelo filme.

Equiparar Shortbus a um filme pornográfico é desa-
justar o objectivo artístico do projecto, e diminuir a 
sua intenção. O sexo está presente porque nas rela-
ções adultas reais também estará. A sua visualiza-
ção explícita serve para desarmar o espectador de 
qualquer protecção contra a ficção e deixar-se en-
volver pelo enredo e pelas questões deixadas pelas 
personagens. No segmento inicial, Mitchell bom-
bardeia o espectador com cenas inesperadas e ex-
plícitas. Desse modo, evita qualquer estereotipação 
da história que tem para apresentar, já que o olhar 
preparado do espectador certamente irá observar o 
resto com uma outra atenção e predisposição.

A crítica social e política está presente, contudo, é 
dado maior importância ao sentimento e às persona-
gens como pessoas, numa representação dum mundo 
que é Nova Iorque. Numa medida surpreendente, so-

mos apresentados a uma Nova Iorque em miniatura, 
numa imagem que representa a cidade quase como 
se fosse uma pintura, e onde cada pessoa tem espaço 
para contribuir com o seu tom e a sua personalidade. 
Assim, quando os habitantes de uma cidade sofrem, 
esta irá ressentir-se igualmente. Esse aspecto é rep-
resentado em diferentes momentos, onde a electrici-
dade é usada como metáfora para os curtos circuitos 
da nossa emoção. A linguagem não assumida dos 
comportamentos torna-se visível, e desse confron-
to pode surgir o maior sentimento de solidão e ex-
posição (demonstrado pelo apagão geral que afecta 
a dado ponto a cidade), tal como pode ser uma opor-
tunidade de redenção e de aceitação do passado e 
do presente de cada um. Talvez nesse período cada 
um possa perdoar-se a si próprio, e oferecer igual-
mente uma nova oportunidade a si mesmo. Ao aceit-
ar os seus demónios interiores, é possível aprender 
a viver com eles, e até mesmo ultrapassá-los. Como 
é dito na canção que encerra o filme, no final estes 
demónios são os teus melhores amigos, visto que são 
parte integrante da individualidade de cada um.

Shortbus é um óptimo exemplo como a sexualidade 
pode servir a história sem que o projecto se perca 
pelo meio. Coerente com a visão que apresenta, pode 
impressionar inicialmente, mas à medida que avança, 
consegue com esse atrevimento chegar mais próxi-
mo da vida real de cada um que o veja. O amor, a dor, 
a solidão e o perdão são conceitos universais que 
afectam a vida do dia-a-dia, e cada um pode encon-
trar o seu próximo espaço Shortbus no interior da sua 
casa, ou de si mesmo. Aplaudido por uma audiência 
em pé, em Cannes, Shortbus é uma fantasia adulta 
sobre o quotidiano emocional do ser humano que 
não é fácil de definir. É simplesmente algo que sente 
e se vive, da mesma forma que cada actor deu vida à 
sua personagem.
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